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DADES DEL CENTRE 

ID Centre ............................... (01) Nom Centre: .....................................................................................................................
Adreça: .......................................................................................................................................................................................  
CP.......................................... Municipi: ..........................................................................................................................  
Telèfons: ................................   /  ....................................  Fax: .......................................................................................  

Web: ........................................................................  E-mail:.................................................................................................  

Etapa seleccionada 1: ....................................(1) Curs seleccionat 1: ............................................................................... (2)

Etapa seleccionada 2: ....................................(3) Curs seleccionat 2: ............................................................................... (4)

QUOTES (comunes a tots els alumnes): 

(5) €/mes Import per quota d’escolarització €/any (6)

(7) €/mes Import per l’AMPA €/any (8)

(9) €/mes Taxa biblioteca €/any (10)

(11) €/mes Altres despeses (voluntàries) comunes a tots els alumnes €/any (12)

Encerclar etapes 
que s’imparteixen 

al centre (13)

Núm.
Alumnes 
total

Núm. Alum. 
Origen extra-
comunitari 

Núm.
Alum. 
n.e.e.

Núm
Professors 

Núm.
aules/grup 

Rendiment 
Acadèmic* 

%

Ed.Infantil 1 (14) (15) (16) (17) (18)

Ed.Primària 2 (19) (20) (21) (22) (23) (24)

ESO 3 (25) (26) (27) (28) (29) (30)

Batxillerat 4 (31) (32) (33) (34) (35) (36)

CFGM 5 (37) (38) (39) (40) (41) (42)

CFGS 6 (43) (44) (45) (46) (47)

TOTAL (48) (49) (50) (51) (52)
Rendiment Acadèmic:

Primària: Aquest darrer curs, quin percentatge d’alumnes de 6è de Primària van superar l’etapa sense cap àrea de 
coneixement pendent?

ESO. Aquest darrer curs, quin percentatge d’alumnes de 4rt d’ESO van obtenir el títol de Graduat en Educació 
Secundària?

Batxillerat: Aquest darrer curs, quin percentatge d’alumnes de 2n de Batxillerat van obtenir el títol?
CFGM: Aquest darrer curs, quin percentatge d’alumnes que van cursar els Cicles Formatius van obtenir el títol de Tècnic?

Número d’alumnes per curs de l’etapa seleccionada
Apuntar el número d’alumnes que hi ha per curs, només de l’etapa seleccionada. Una sola graella. 

1r 2n 3r 4rt 5è 6è
Ed. Primària (53) (54) (55) (56) (57) (58)

1r 2n 3r 4rt
ESO (59) (60) (61) (62)

1r 2n
Batxillerat (63) (64)

1r 2n
CFGM (65) (66)

EQUIP DIRECTIU:

1. Quantes persones formen part de l’Equip Directiu? (67)

2. I d’aquestes, quantes exerceixen com a professors? (68)

3. Amb quina periodicitat es va reunir l’Equip Directiu, el curs passat? 
4. I amb quina periodicitat ho va fer el Claustre?
5. I el Consell Escolar?

Setmanal Mensual Trimestral Anual 
 P3.- Equip Directiu .........................1 .........................2 ............................. 3..........................4 (69)
 P4.- Claustre ..................................1 .........................2 ............................. 3..........................4 (70)
 P5.- Consell Escolar.......................1 .........................2 ............................. 3..........................4 (71)

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA I DE SERVEIS:
6. Quantes persones formen part de l’estructura administrativa de l’escola? (72)

7. I quantes formen part del personal de serveis? (73)
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1.2. Direcció
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Tota la informació aquí recollida és absolutament confidencial i anònima. Les respostes sempre seran tractades a nivell estadístic, mai a 
nivell personal. 

MOLTES GRÀCIES PER LA SEVA COL·LABORACIÓ! 

DADES PERSONALS 

1- Podria dir-me quin càrrec ocupa en aquest centre? 
Càrrec:............................................................................................(6)

2- Sexe (7)
 Home........1 Dona............ 2 

3- Quina és la seva edat?

(8) Apuntar edat 

4- Quin és el seu nivell màxim d’estudis acabats (formació 
acadèmica)? 

NO LLEGIR. Encerclar una sola resposta (9)
Batxiller .......................................................1 

 Tècnic (FP I – CFGM).................................2 
 Tècnic Superior (FPII-CFGS)......................3 
 Diplomat......................................................4 
 Llicenciat (arquitecte o enginyer) ................5 
 Màsters i altres postgraus ...........................6 
 Doctor .........................................................7 
 Altres ..........................................................8 

5- Quants anys fa que es dedica a la docència?

(10) Apuntar número d’anys que es dedica a la docència 

6- Quants anys fa que treballa en aquest centre?

(11) Apuntar número d’anys que treballa al centre 

7- Quants anys fa que ocupa aquest càrrec en aquest centre? 

(12) Apuntar número d’anys que ocupa el càrrec en aquest centre 

8- Aquest curs, de quins cursos és professor?
NO LLEGIR . Encerclar totes les respostes necessàries (13)
Ed. Infantil

 P3 .........1 
 P4 .........2 
 P5 .........3 

Ed. Primària
 1r. Primària ......... 4 
 2n. Primària ........ 5 
 3r. Primària ......... 6 
 4r. Primària ......... 7 
 5è. Primària ........ 8 
 6è. Primària ........ 9 

ESO
 1r. ESO ........... 10 
 2n. ESO........... 11 
 3er. ESO ......... 12 
 4rt. ESO .......... 13 

Batxillerat
 1r. Batxillerat....... 14 
 2n. Batxillerat ...... 15 

 CFGM
 1r. CF .......... 16 
 2n. CF.......... 17 

Cap, no imparteixo classes
 No imparteixo classes. ..........18 

CFGS........................................19

ÚS D’INTERNET 

9- Utilitza Internet en la seva activitat professional?
LLEGIR. Encerclar una sola resposta (14)

 No utilitzo Internet en la meva activitat professional ................... 1 
 De moment, encara és un projecte ............................................. 2 
 L’estic començant a incorporar ................................................... 3 
 L’utilitzo habitualment ................................................................. 4 
 En faig un ús intensiu ................................................................. 5 

10- I per a què utilitza Internet (en la seva activitat professional)?
MOSTRAR FITXA 1. Encerclar totes les respostes necessàries (15)
Per comunicar-me amb l’equip de professors ........................................................................................1 
Per a la cerca d’informació relacionada amb la meva activitat professional ...........................................2 
Per comunicar-me amb professors o directors d’altres centres ..............................................................3 
Per a la gestió acadèmico-administrativa ...............................................................................................4 
Per comunicar-me amb els pares...........................................................................................................5 
Per comunicar-me amb els alumnes ......................................................................................................6 
Per comunicar-me amb altres serveis de fora del centre (EAP, Serveis socials, Dep.Ensenyament...)..7 
Per participar en fòrums de discussió professional, fora del centre........................................................8 
Per crear i actualitzar els continguts en la web del centre ......................................................................9 
Per estar al dia en les activitats professionals (conferències, convocatòries, ...)..................................10 
Per a l’obtenció de programes que utilitzo per a la meva activitat professional ....................................11 
(NO LLEGIR) Altres .............................................................................................................................12 

11- Com valoraria el seu domini d’Internet?. Per això utilitzarem una escala 0-10, on 0 significa molt baix i 10 molt alt. 
Encerclar un únic número 

 Molt baix Molt alt 
 0........ 1 ........2 ....... 3........ 4........ 5 ........6 ....... 7........ 8........9 ........10 (16)

DADES DEL CENTRE 

12- Quants anys d’antiguitat té el centre? 

(17) Apuntar anys del centre 

13- De quin tipus de centre es tracta?
LLEGIR. Encerclar una única resposta per opció 
Titularitat (18)

 Pública ................................. 1 
 Privada-Concertada.............. 2 
 Privada ................................. 3 

Confessionalitat (19)
 Religiosa .............4 
 Laica ...................5 

PPPRRROOOJJJEEECCCTTTEEE IIINNNTTTEEERRRNNNEEETTT CCCAAATTTAAALLLUUUNNNYYYAAA

Només enquestador
Codi Enq. (1) ______________________

ID Centre (2) _______________________

Etapa (3) __________________________

TQ (4)  _______ 1 _________________

Núm.Q (5) _________________________
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14- Si hagués de descriure la situació socio-econòmica dels alumnes del seu centre, fent una aproximació, com els distribuiria 
percentualment en els següents estrats socials?

% Classe alta (20)
% Classe mitja-alta (21)
% Classe mitja-mitja (22)
% Classe mitja-baixa (23)
% Classe baixa (24)

ACCIÓ DIRECTIVA 

15- Quines són, actualment, les 3 qüestions prioritàries per a la Direcció del centre? 
Apuntar respostes (25)

A) ______________________________________________________________________________________________________ 1  2  3  4  5  6  7  8 

B) ______________________________________________________________________________________________________ 9  10  11  12  13  14

C) ______________________________________________________________________________________________________ 15  16  17  18  19  20

16- Quins van ser els 3 temes més tractats en les reunions de l’Equip Directiu durant el curs passat? 
Apuntar respostes (26)

A) ______________________________________________________________________________________________________ 1  2  3  4  5  6  7  8

B) ______________________________________________________________________________________________________ 9  10  11  12  13  14

C) ______________________________________________________________________________________________________ 15  16  17  18  19  20

17- El curs passat, amb quina freqüència es van tractar els següents temes en les reunions de l’Equip Directiu?

Encerclar una única resposta per tema 
MOSTRAR FITXA 2

No
tractat

Alguna 
vegada 

De tant 
en tant 

Habi-
tualment

No
sap

q- Establir objectius per millorar el funcionament del centre................................................................. 1............... 2 ...................3 .................. 4 ............... X (27)
r- Obtenir recursos econòmics addicionals per al centre ..................................................................... 1............... 2 ...................3 .................. 4 ............... X (28)
s- Fomentar/facilitar la formació del professorat................................................................................... 1............... 2 ...................3 .................. 4 ............... X (29)
t- Identificar propostes de canvi que facin més atractiva la feina del professorat................................. 1............... 2 ...................3 .................. 4 ............... X (30)
u- Millorar els sistemes de comunicació entre el professorat del centre i la comunitat educativa ......... 1............... 2 ...................3 .................. 4 ............... X (31)
v- Incrementar la participació del professorat en la presa de decisions del centre ............................... 1............... 2 ...................3 .................. 4 ............... X (32)
w- Incorporar les TIC i Internet a les activitats d’ensenyament i aprenentatge...................................... 1............... 2 ...................3 .................. 4 ............... X (33)
x- Resoldre processos administratius o burocràtics ............................................................................. 1............... 2 ...................3 .................. 4 ............... X (34)
y- Abordar problemes de disciplina dels alumnes ................................................................................ 1............... 2 ...................3 .................. 4 ............... X (35)
z- Abordar conflictes entre el professorat ............................................................................................. 1............... 2 ...................3 .................. 4 ............... X (36)
aa- Promoure l’avaluació de les activitats que es duen a terme al centre............................................... 1............... 2 ...................3 .................. 4 ............... X (37)
bb- Establir sistemes per millorar els resultats dels alumnes.................................................................. 1............... 2 ...................3 .................. 4 ............... X (38)
cc- Impulsar innovacions que permetin atendre la diversitat .................................................................. 1............... 2 ...................3 .................. 4 ............... X (39)

18- Entre els següents aspectes, digui quins es promouen des de la Direcció del centre?

19- I, en general, quina actitud troba per part del professorat del centre a l’hora de promoure...? 

18- Promou 19- Actitud professorat

LLEGIR. Encerclar una única resposta per ítem i pregunta Sí

(40)
Activa

Indife-
rent

Passiva-
reticent

No
sap

dd- La innovació pedagògica ................................................................................................1 1 .................. 2...................3 ...............X (41)
ee- La innovació tecnològica ................................................................................................2 1 .................. 2...................3 ...............X (42)
ff- Innovació en l’organització del centre .............................................................................3 1 .................. 2...................3 ...............X (43)
gg- La introducció d’Internet en l’organització del centre ......................................................4 1 .................. 2...................3 ...............X (44)
hh- La formació en TIC per a professors...............................................................................5 1 .................. 2...................3 ...............X (45)
ii- La utilització de les TIC per part dels alumnes................................................................6 1 .................. 2...................3 ...............X (46)
jj- L’intercanvi amb altres centres o institucions sobre temes educatius, 

utilitzant les TIC..............................................................................................................7 1 .................. 2...................3 ...............X (47)
kk- L’ús d’Internet per a l’ensenyament, en àrees de coneixement específiques..................8 1 .................. 2...................3 ...............X (48)

20- Quins són els tres canals de comunicació que utilitza més habitualment l’Equip Directiu per comunicar-se amb el professorat?

21- I per comunicar-se amb els pares i mares?

22- I per comunicar-se amb els serveis educatius i institucions externes al centre? 
NO LLEGIR. Encerclar màxim TRES respostes per pregunta 

20-Professorat (49) 21-Pares/mares (50) 22-Serveis educatius/Institucions (51)
Comunicació Oral ...................................................................1 ........................................1.......................................................1 
Carta, comunicacions escrites ................................................2 ........................................2.......................................................2 
Reunions ................................................................................3 ........................................3.......................................................3 
Grups de treball ......................................................................4 ........................................4.......................................................4 
Butlletins.................................................................................5 ........................................5.......................................................5 
Correu electrònic ....................................................................6 ........................................6.......................................................6 
Fòrums virtuals .......................................................................7 ........................................7.......................................................7 
Web del centre .......................................................................8 ........................................8.......................................................8 
Taulers d’anuncis ...................................................................9 ........................................9.......................................................9 
Telèfon ..................................................................................10.......................................10.....................................................10 
Altres .....................................................................................11.......................................11.....................................................11
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GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ 

23- Habitualment, utilitzen algun sistema de gestió de la informació i del coneixent que es genera al centre que permeti la seva 
classificació, arxiu, actualització i consulta fàcil? 

LLEGIR. Encerclar totes les respostes necessàries (52)
 Sí, sempre.............................1 
 Sí, sovint ...............................2 
 Poques vegades ...................3
 No, mai..................................4 

(NO LLEGIR) No sap ............X 

24- I aquest sistema és en suport paper o en suport digital?
LLEGIR. Encerclar totes les respostes necessàries (53)

 Paper ...............1 
 Digital...............2 

25-Utilitzen Internet per aquest sistema de gestió de la informació? 
LLEGIR. Encerclar una única resposta (54)

 Sí..................... 1 
 No ................... 2 

26- Creu que Internet pot ajudar a crear o millorar un sistema de gestió de la informació? Utilitzi una escala 0-10, on 0 vol dir gens i 
10 vol dir molt. 

Encerclar un únic número (NO LLEGIR)
 Gens Molt No sap 
 0........ 1 ........2 ....... 3........ 4........ 5 ........6 ....... 7........ 8........9 ........10 X (55)

27- Fins a quin punt, s’utilitza Internet per a realitzar les següents funcions administratives?
LLEGIR. Encerclar només una resposta per apartat 

No s’ha 
contemplat

És un 
projecte

S’està 
implementant

Molt 
avançat Assolit

No
sap

a. Processos de matriculació...................................................................... 1..........................2 ...................... 3 ..........................4 ...............5............... X (56)
b. Gestió d’expedients acadèmics .............................................................. 1..........................2 ...................... 3 ..........................4 ...............5............... X (57)
c. Elaboració dels informes d’avaluació...................................................... 1..........................2 ...................... 3 ..........................4 ...............5............... X (58)
d. Comunicació dels resultats d’avaluació a les famílies............................. 1..........................2 ...................... 3 ..........................4 ...............5............... X (59)
e. Gestió econòmica i financera ................................................................. 1..........................2 ...................... 3 ..........................4 ...............5............... X (60)
f.  Planificació agenda professorat (reunions, entrevistes, ...)..................... 1..........................2 ...................... 3 ..........................4 ...............5............... X (61)
g. Comunicació amb les administracions educatives.................................. 1..........................2 ...................... 3 ..........................4 ...............5............... X (62)
h. Comunicació amb altres centres (en l’àmbit administratiu) ..................... 1..........................2 ...................... 3 ..........................4 ...............5............... X (63)

PARTICIPACIÓ 

LLEGIR: Parlem ara del GRAU DE PARTICIPACIÓ dels diferents membres de la comunitat educativa en la dinàmica del centre. 

28- En quins dels següents processos participen ELS ALUMNES?
LLEGIR. Encerclar totes les respostes necessàries (64)
En el seu propi procés d’avaluació ..........................................................................................................1 
En els processos d’avaluació del centre (com funciona el centre) ...........................................................2 
En la definició del propi ritme d’aprenentatge ..........................................................................................3 
En decisions sobre el tipus d’activitats que es realitzen...........................................................................4 
En l’elaboració de normes de convivència i funcionament del centre.......................................................5 

29- En quins dels següents processos participen ELS PROFESSORS?
LLEGIR. Encerclar totes les respostes necessàries (65)
En les decisions de caràcter econòmic i administratiu .............................................................................1 
En les decisions de caràcter organitzatiu (normes de funcionament, organització de la docència ... ).....2 
En les decisions que afecten el projecte educatiu del centre ...................................................................3 
En les decisions que afecten la incorporació de les TIC i Internet al centre.............................................4 

30- Del següent llistat, digui’m, en quins processos participen ELS PARES I MARES?
LLEGIR. Encerclar totes les respostes necessàries (66)
En temes relacionats amb el procés educatiu dels seus fills (entrevistes individuals)..............................1 
En l’organització d’activitats extraescolars ..............................................................................................2 
En algunes activitats educatives dintre de les aules ................................................................................3 
En les decisions curriculars .....................................................................................................................4 
En els deures dels fills a casa..................................................................................................................5 
En els processos d’avaluació del centre ..................................................................................................6 
En la incorporació de les TIC i Internet al centre......................................................................................7 

31- Segons vostè, quines són les dues principals demandes dels pares al centre? 
NO LLEGIR. Encerclar màxim DUES respostes (67)
Disciplina ........................................................... 1 
Compatibilitat horari escolar/horari laboral......... 2 
Més oferta d’activitats extra-escolars................. 3 
Transmissió de coneixements............................ 4 
Idiomes (anglès) ................................................ 5 

Informàtica .............................................6 
Internet...................................................7
Educació en valors.................................8 
Plans d’acollida per a nous alumnes ......9 
Altres......................................................10 
No sap....................................................11 

32- Digui si el seu centre col·labora o utilitza de manera habitual els serveis d’algun dels següents organismes o institucions? 
LLEGIR. Encerclar totes les respostes necessàries (68)
Serveis de suport educatiu (EAP-Equip d’Atenció Primària, CRP- Centre de Recursos Pedagògics, serveis socials, etc.).....1 
Empreses ...................................................................................................................................................................2 
Centres educatius per al desenvolupament de projectes conjunts..............................................................................3 
Fundacions, associacions, altres Ongs.......................................................................................................................4 

33- Fins a quin punt creu que Internet pot ser una via per fomentar la participació entre els membres de la comunitat educativa ? 
LLEGIR. Encerclar una única resposta (69)

 Molt................................................................ 4 
 Força/Bastant ................................................ 3 
 Poc ................................................................ 2 
 Gens.............................................................. 1 

(NO LLEGIR) No sap..................................... X 
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FORMACIÓ I ACTUALITZACIÓ DE LA FUNCIÓ DOCENT, DE DIRECCIÓ I GESTIÓ DEL CENTRE 

34- Assenyali quins dels següents temes de formació s’han impulsat des de l’Equip Directiu en els darrers 2 anys? 

35- Digui si alguna vegada la formació en aquest tema, va ser a través d’Internet?

36- I quin grau de prioritat rebran, com a àmbit de formació, des de la direcció del centre en un futur immediat (màxim 2 anys)? 

MOSTRAR FITXA 5 34-Promogut per 
l’ED 

35- Per 
Internet 

 36-Prioritats formatives (2 anys) 
Una sola resposta per ítem 

LLEGIR. Encerclar totes les respostes necessàries (70) (71)  Cap Alta Mitja Baixa 
a. Didàctiques específiques................................................................................ 1.......................... 1 ............ ....................1 ...............2 ...............3 .............. 4 (72)
b. Organització i gestió de centre ....................................................................... 2.......................... 2 ............ ....................1 ...............2 ...............3 .............. 4 (73)
c. Atenció a la diversitat i necessitats educatives especials (n.e.e.). .................. 3.......................... 3 ............ ....................1 ...............2 ...............3 .............. 4 (74)
d. Multiculturalisme i educació............................................................................ 4.......................... 4 ............ ....................1 ...............2 ...............3 .............. 4 (75)
e. Navegació i cerca d’informació per Internet .................................................... 5.......................... 5 ............ ....................1 ...............2 ...............3 .............. 4 (76)
f. Disseny i desenvolupament de pàgines Web .................................................. 6.......................... 6 ............ ....................1 ...............2 ...............3 .............. 4 (77)
g. Informàtica (llenguatges de programació)....................................................... 7.......................... 7 ............ ....................1 ...............2 ...............3 .............. 4 (78)
h. Ús d’eines d’Ofimàtica (processador de text, fulls de càlcul, power point,) ..... 8.......................... 8 ............ ....................1 ...............2 ...............3 .............. 4 (79)
i. Problemes de disciplina a l’aula....................................................................... 9.......................... 9 ............ ....................1 ...............2 ...............3 .............. 4 (80)
j. Models i instruments d’avaluació .................................................................... 10........................ 10 ........... ....................1 ...............2 ...............3 .............. 4 (81)
k. Dinàmica de grups......................................................................................... 11........................ 11 ........... ....................1 ...............2 ...............3 .............. 4 (82)
l. Projectes educatius a la xarxa ........................................................................ 12........................ 12 ........... ....................1 ...............2 ...............3 .............. 4 (83)
m. Aplicació de recursos telemàtics a àrees curriculars especifiques................ 13........................ 13 ........... ....................1 ...............2 ...............3 .............. 4 (84)
n. Treball cooperatiu.......................................................................................... 14........................ 14 ........... ....................1 ...............2 ...............3 .............. 4 (85)

SUPORT A LES TIC 

37- A l’hora d’implementar les TIC i incrementar l’ús d’Internet amb finalitats educatives, quin és el suport que rep el seu centre des 
dels següents àmbits ...? 

38- I, des del centre, s’ha promogut alguna iniciativa per aconseguir el suport d’aquests estaments? De quin tipus?

37- Suport que rep 
(Encerclar una resposta per 

apartat) 

38.- Suport sol·licitat 
(Encerclar totes les respostes necessàries) 
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    (86)       
a. Departament d’Ensenyament ......................................1 ........2 ....... 3 (87) 1............1 ........... 2 ........... 3............... 4............... 5 ........... 6 (88)
b. Administració Local .....................................................1 ........2 ....... 3 (89) 2............1 ........... 2 ........... 3............... 4............... 5 ........... 6 (90)
c. Titular del centre..........................................................1 ........2 ....... 3 (91) 3............1 ........... 2 ........... 3............... 4............... 5 ........... 6 (92)
d. Universitats .................................................................1 ........2 ....... 3 (93) 4............1 ........... 2 ........... 3............... 4............... 5 ........... 6 (94)
e. Ass. de mares i pares (AMPA) ....................................1 ........2 ....... 3 (95) 5............1 ........... 2 ........... 3............... 4............... 5 ........... 6 (96)
f. Empreses privades......................................................1 ........2 ....... 3 (97) 6............1 ........... 2 ........... 3............... 4............... 5 ........... 6 (98)
g. Empreses editorials.....................................................1 ........2 ....... 3 (99) 7............1 ........... 2 ........... 3............... 4............... 5 ........... 6 (100)
h. Entitats que promouen projectes a través d’Internet....1 ........2 ....... 3 (101) 8............1 ........... 2 ........... 3............... 4............... 5 ........... 6 (102)

OBSTACLES, NECESSITATS I SUPORTS 

39- Des del seu punt de vista, quines són les principals dificultats a l’hora d’incorporar Internet al centre amb finalitats educatives?

40- I quines són les principals motivacions/incentius per incorporar Internet al centre amb finalitats educatives?

MOSTRAR FITXA 6. Encerclar totes les respostes necessàries per a cada pregunta 39-Dificultat 40-Motivació
(103) (104)

Els recursos tecnològics disponibles al centre.............................................................................. 1 ............................. 1 
El nivell de formació del professorat en TIC.................................................................................. 2 ............................. 2 
La motivació del professorat ......................................................................................................... 3 ............................. 3 
Els recursos educatius disponibles a Internet ............................................................................... 4 ............................. 4 
El personal especialitzat en TIC de què disposa el centre ............................................................ 5 ............................. 5 
La disponibilitat de temps del professorat (dins l’horari escolar) ................................................... 6 ............................. 6 
L’assessorament per a l’ús d’Internet en l’àrea curricular pròpia................................................... 7 ............................. 7 
El perfil de l’alumnat ..................................................................................................................... 8 ............................. 8 
Les prioritats del projecte curricular .............................................................................................. 9 ............................. 9 
La fiabilitat de la connexió a Internet (ADSL, modem, ...) ............................................................. 10 ........................... 10 
Les pautes específiques per a l’ús educatiu d’Internet que donen les administracions ................. 11 ........................... 11 
La dispersió de la informació a Internet ........................................................................................ 12 ........................... 12 
Les demandes dels pares............................................................................................................. 13 ........................... 13 
L’adaptació a les necessitats actuals (mercat laboral, ...) ............................................................. 14 ........................... 14 
(NO LLEGIR) Altres ...................................................................................................................... 15 ........................... 15 
(NO LLEGIR) Cap......................................................................................................................... 16 ........................... 16 

41- I ja per acabar, en una escala 0-10, on 0 significa cap i 10 molta, quina importància creu vostè que pot tenir Internet en 
l’educació en general (ensenyament)?

Encerclar un únic número 

 Gens important Molt important 
 0........ 1 ........2 ....... 3........ 4........ 5 ........6 ....... 7........ 8........9 ........10 (105)

MOLTES GRÀCIES PER LA SEVA COL·LABORACIÓ! 
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1.3. Responsable d’etapa (coordinació pedagògica) 
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Tota la informació aquí recollida és absolutament confidencial i anònima. Les respostes sempre seran tractades a nivell estadístic, mai a 
nivell personal. 

MOLTES GRÀCIES PER LA SEVA COL·LABORACIÓ! 

DADES PERSONALS 

1- Podria dir-me quin càrrec ocupa en aquest 
centre? 

Càrrec: ................................................................................(6)

2- Sexe (7)
 Home ..... 1 Dona ......... 2 

3- Quina és la seva edat?

(8) Apuntar edat 

4- Quin és el seu nivell màxim d’estudis acabats
(formació acadèmica)? 

NO LLEGIR. Encerclar una sola resposta (9)
Batxiller ...............................................1 

 Tècnic (FP I – CFGM).........................2 
 Tècnic Superior (FPII-CFGS) .............3 
 Diplomat..............................................4 
 Llicenciat (arquitecte o enginyer)........5 
 Màsters i altres postgraus...................6 
 Doctor .................................................7 
 Altres...................................................8 

5- Quants anys fa que es dedica a la docència?

(10) Apuntar número d’anys que es dedica a la docència 

6- Quants anys fa que treballa en aquest centre?

(11) Apuntar número d’anys que treballa al centre 

7- Quants anys fa que ocupa aquest càrrec en aquest centre? 

(12) Apuntar número d’anys que ocupa el càrrec en aquest centre 

8- Aquest curs, de quins cursos és professor?
NO LLEGIR. Encerclar totes les respostes necessàries (13)
Ed. Infantil

 P3 ....... 1 
 P4 ....... 2 
 P5 ....... 3 

Ed. Primària
 1r. Primària ......4 
 2n. Primària .....5 
 3r. Primària ......6 
 4r. Primària ......7 
 5è. Primària .....8 
 6è. Primària .....9 

ESO
 1r. ESO ........ 10 
 2n. ESO........ 11 
 3er. ESO ...... 12 
 4rt. ESO ....... 13 

Batxillerat
 1r. Batxillerat ... 14 
 2n. Batxillerat... 15 

CFGM
 1r. CF........ 16 
 2n. CF....... 17 

Cap, no imparteixo classes
 No imparteixo classes......18 

CFGS ............................. 19

ÚS D’INTERNET 

9- Utilitza Internet en la seva activitat professional?
LLEGIR. Encerclar una sola resposta (14)

 No utilitzo Internet en la meva activitat professional .......1 
 De moment, encara és un projecte .................................2 
 L’estic començant a incorporar........................................3 
 L’utilitzo habitualment ......................................................4 
 En faig un ús intensiu ......................................................5 

10-I per a què utilitza Internet (en la seva activitat professional)?
MOSTRAR FITXA1. Encerclar totes les respostes necessàries (15)
Per comunicar-me amb l’equip de professors............................................................................................1 
Per a la cerca d’informació relacionada amb la meva activitat professional..............................................2 
Per comunicar-me amb professors o directors d’altres centres.................................................................3 
Per a la gestió acadèmico-administrativa ..................................................................................................4 
Per comunicar-me amb els pares ..............................................................................................................5 
Per comunicar-me amb els alumnes..........................................................................................................6 
Per comunicar-me amb altres serveis de fora del centre (EAP, Serveis socials, Dep.Ensenyament,...) ..7 
Per participar en fòrums de discussió professional, fora del centre ..........................................................8 
Per crear i actualitzar els continguts en la web del centre.........................................................................9 
Per estar al dia en les activitats professionals (conferències, convocatòries, ...) ....................................10 
Per a l’obtenció de programes que utilitzo per a la meva activitat professional ......................................11 
(NO LLEGIR) Altres .................................................................................................................................12 

11- Com valoraria el seu domini d’Internet?. Per això utilitzarem una escala 0-10, on 0 significa molt baix i 10 molt alt. 
Encerclar un únic número 

 Molt baix Molt alt 
 0 ...... 1.......2 ...... 3....... 4 .......5 ...... 6.......7 ...... 8....... 9 .......10 (16)

Només enquestador
Codi Enq. (1) _______________________

ID Centre (2) _______________________

Etapa (3) __________________________

TQ (4)  _______ 2 __________________

Núm.Q (5) _________________________

PPPRRROOOJJJEEECCCTTTEEE IIINNNTTTEEERRRNNNEEETTT CCCAAATTTAAALLLUUUNNNYYYAAA
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DINÀMICA DEL CENTRE 

12- Quines són, actualment, les 3 qüestions prioritàries per a la direcció del centre? 
Apuntar respostes (17)

A) ________________________________________________________________________________ 1  2  3  4  5  6  7  8 

B) ________________________________________________________________________________ 9  10  11  12  13  14 

C) ________________________________________________________________________________ 15  16  17  18  19  20

13- Del següent llistat (mostra fitxa), triï els 3 aspectes prioritaris per a la Direcció del centre, segons ordre 
d’importància: en primer, segon i tercer lloc 

MOSTRAR FITXA 7
1r. Lloc

(18)
2n. Lloc

(19)
3r. Lloc

(20)
a. Establir objectius per millorar funcionament centre ....................................................................................1 ................1 .............1 
b. Prioritzar la planificació d’objectius compartits que permetin el treball conjunt del professorat .................2 ................2 .............2 
c. Establir sistemes per millorar l’aprofitament del temps del professorat .....................................................3 ................3 .............3 
d. Obtenir recursos econòmics addicionals pel centre ...................................................................................4 ................4 .............4 
e. Fomentar/facilitar la formació del professorat ............................................................................................5 ................5 .............5 
f. Propostes de canvi que facin més atractiva la feina del professorat..........................................................6 ................6 .............6 
g. Millorar els sistemes de comunicació entre el professorat i el centre amb la comunitat educativa............7 ................7 .............7 
h. Incrementar la participació del professorat en la presa de decisions del centre ........................................8 ................8 .............8 
i. Establir sistemes innovadors per atendre la diversitat ...............................................................................9 ................9 .............9 
j. Promoure processos d’avaluació del centre...............................................................................................10 ..............10 ...........10 
k. (NO LLEGIR) No sap ....................................................................................................................................11 ..............11 ...........11 

14- Entre els següents aspectes, digui quins es promouen des de la Direcció del centre?

15- I, en general, quina actitud troba per part del professorat del centre a l’hora de promoure...? 

14- Promou 15- Actitud professorat

LLEGIR. Encerclar una única resposta per ítem i pregunta Sí

(21)
Activa 

Indife-
rent

Passiva
-reticent 

No
sap

i- La innovació pedagògica.................................................................................... 1 1................ 2.................3 .............X (22)
j- La innovació tecnològica.................................................................................... 2 1................ 2.................3 .............X (23)
k- La innovació en l’organització del centre ........................................................... 3 1................ 2.................3 .............X (24)
l- La introducció d’Internet en l’organització del centre ......................................... 4 1................ 2.................3 .............X (25)
m- La formació en TIC per a professors.................................................................. 5 1................ 2.................3 .............X (26)
n- La utilització de les TIC per part dels alumnes .................................................. 6 1................ 2.................3 .............X (27)
o- L’intercanvi amb altres centres o institucions sobre temes educatius, 

utilitzant les TIC.................................................................................................. 7 1................ 2.................3 .............X (28)
p- L’ús d’Internet per a l’ensenyament, en àrees de coneixement específiques.... 8 1................ 2.................3 .............X (29)

16- Creu que Internet pot ser una via per fomentar la participació entre els membres de la comunitat educativa ? 
LLEGIR. Marcar una sola resposta (30)

 Molt..................................................4 
 Força/Bastant ..................................3 
 Poc ..................................................2 
 Gens ................................................1 

(NO LLEGIR) No sap .........................X 

POLÍTICA DE CENTRE EN MATÈRIA EDUCATIVA 

17- En una escala 0-10, valori fins a quin punt els següents aspectes es potencien dins de la proposta educativa del 
centre? 

18- Fins a quin punt s’estan portant a terme?

17- Prioritat en la proposta educativa 

(Encerclar una resposta per pregunta) 
18- Implementació 

(Encerclar una resposta per pregunta)

MOSTRAR FITXA 3
No
present 

Màxima 
prioritat 

No
sap

No s’ha 
con-

templat

És un 
projec-

te

S’està
imple-

mentant

Molt 
avan-

çat

Asso
-lit

No
sap

a. Promoure l’autonomia de l’estudiant en el 
procés d’aprenentatge ................... 0.....1 ....2 ....3 .... 4 .... 5.... 6.....7.....8 ....9 .... 10 .. X (31) 1 .................. 2 ............... 3 ...............4 ........... 5........ X (32)

b. Flexibilitzar l’ús de l’espai (instal·lacions, aules, ...) 
i del temps........................................ 0.....1 ....2 ....3 .... 4 .... 5.... 6.....7.....8 ....9 .... 10 .. X (33) 1 .................. 2 ............... 3 ...............4 ........... 5........ X (34)

c. Flexibilitzar els criteris d’agrupament 
dels alumnes.................................... 0.....1 ....2 ....3 .... 4 .... 5.... 6.....7.....8 ....9 .... 10 .. X (35) 1 .................. 2 ............... 3 ...............4 ........... 5........ X (36)
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d. Impulsar el treball en equip i cooperatiu 
com a dinàmica habitual ................ 0.....1 ....2 ....3 .... 4 .... 5.... 6.....7.....8 ....9 .... 10 .. X (37) 1 .................. 2 ............... 3 ...............4 ........... 5........ X (38)

e. Fomentar l’aprenentatge de llengües estrangeres, 
sobretot l’anglès .............................. 0.....1 ....2 ....3 .... 4 .... 5.... 6.....7.....8 ....9 .... 10 .. X (39) 1 .................. 2 ............... 3 ...............4 ........... 5........ X (40)

f. Fomentar l’aprenentatge de procediments de cerca d’informació i  
d’ús d’instruments per al seu tractament (organització, categorització, 
discriminació, combinació...)......... 0.....1 ....2 ....3 .... 4 .... 5.... 6.....7.....8 ....9 .... 10 .. X (41) 1 .................. 2 ............... 3 ...............4 ........... 5........ X (42)

g. Potenciar formes de docència més centrades a guiar l’aprenentatge de l’alumne que en 
la transmissió de coneixements ... 0.....1 ....2 ....3 .... 4 .... 5.... 6.....7.....8 ....9 .... 10 .. X (43) 1 .................. 2 ............... 3 ...............4 ........... 5........ X (44)

h. Potenciar la capacitat d’utilitzar materials didàctics diversos 
i fonts d’informació variades ......... 0.....1 ....2 ....3 .... 4 .... 5.... 6.....7.....8 ....9 .... 10 .. X (45) 1 .................. 2 ............... 3 ...............4 ........... 5........ X (46)

i. Facilitar processos d’ensenyament capaços 
d’adaptar-se a la diversitat ............ 0.....1 ....2 ....3 .... 4 .... 5.... 6.....7.....8 ....9 .... 10 .. X (47) 1 .................. 2 ............... 3 ...............4 ........... 5........ X (48)

19- Ara, faci el mateix, però només referint-nos a aspectes concrets en què intervé l’ús d’Internet. Digui, en l’escala 0-
10, fins a quin punt estan presents en la proposta educativa del centre? 

20- Fins a quin punt s’estan portant a terme?

19- Internet en la proposta educativa 

(Encerclar una resposta per pregunta)
20- Implementació 

(Encerclar una resposta per pregunta)

MOSTRAR FITXA 4
No
present 

Màxima 
prioritat 

No
sap

No s’ha 
con-

templat

És un 
projec-

te

S’està
imple-

mentant

Molt 
avan-

çat

Asso-
lit

No
sap

a. Com a objecte d’aprenentatge .... 0.....1 ....2 ....3 .... 4 .... 5.... 6.....7.....8 ....9 .... 10 .. X (49) 1 .................. 2 ............... 3 ...............4 ........... 5........ X (50)

b. Per a la comunicació 
entre professors .............................. 0.....1 ....2 ....3 .... 4 .... 5.... 6.....7.....8 ....9 .... 10 .. X (51) 1 .................. 2 ............... 3 ...............4 ........... 5........ X (52)

c. Per al treball en equip entre
el professorat ................................... 0.....1 ....2 ....3 .... 4 .... 5.... 6.....7.....8 ....9 .... 10 .. X (53) 1 .................. 2 ............... 3 ...............4 ........... 5........ X (54)

d. Per a la comunicació entre 
professors i alumnes ...................... 0.....1 ....2 ....3 .... 4 .... 5.... 6.....7.....8 ....9 .... 10 .. X (55) 1 .................. 2 ............... 3 ...............4 ........... 5........ X (56)

e. Per a la comunicació entre 
alumnes ............................................ 0.....1 ....2 ....3 .... 4 .... 5.... 6.....7.....8 ....9 .... 10 .. X (57) 1 .................. 2 ............... 3 ...............4 ........... 5........ X (58)

f. Per al treball en equip entre els alumnes,  
en el procés d’aprenentatge ......... 0.....1 ....2 ....3 .... 4 .... 5.... 6.....7.....8 ....9 .... 10 .. X (59) 1 .................. 2 ............... 3 ...............4 ........... 5........ X (60)

g. Com a font de recursos 
didàctics............................................ 0.....1 ....2 ....3 .... 4 .... 5.... 6.....7.....8 ....9 .... 10 .. X (61) 1 .................. 2 ............... 3 ...............4 ........... 5........ X (62)

h. Com a medi de col·laboració amb 
altres escoles................................... 0.....1 ....2 ....3 .... 4 .... 5.... 6.....7.....8 ....9 .... 10 .. X (63) 1 .................. 2 ............... 3 ...............4 ........... 5........ X (64)

i. Per a potenciar el treball autònom 
dels alumnes.................................... 0.....1 ....2 ....3 .... 4 .... 5.... 6.....7.....8 ....9 .... 10 .. X (65) 1 .................. 2 ............... 3 ...............4 ........... 5........ X (66)

INTERNET A L’ETAPA SELECCIONADA 

Ara, parlarem de com i fins a quin punt Internet repercuteix en el funcionament diari de l’etapa seleccionada. 

21- Quin és, segons vostè, l’ús que es fa d’Internet a l’etapa seleccionada?
LLEGIR. Marcar una única resposta (67)

 No s’utilitza internet ............................................... 1 
 De moment encara és un projecte ........................ 2 
 S’està començant a incorporar.............................. 3 
 S’utilitza habitualment............................................ 4 
 Se’n fa un ús intensiu ............................................ 5 

(NO LLEGIR) No sap................................................ X 

22- Com valora el ritme d’introducció d’Internet a l’etapa seleccionada?
LLEGIR. Marcar una única resposta (68)
Molt ràpid .........................................5 
Ràpid ...............................................4 
(NO LLEGIR) Ni ràpid ni lent..............3 
Lent..................................................2 
Molt lent ...........................................1 
(NO LLEGIR) No sap .........................X
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23- Quines tasques es realitzen actualment amb l’ajut d’Internet a l’etapa seleccionada?

24- I quines creu que es podran realitzar en un futur (màx.2 anys)?
NO LLEGIR. Marcar totes les respostes necessàries 23-Actualment 24- Futur Proper

(69) (70)
 Cerca d’informació..............................................................................................1 ................................1 
 Comunicació entre professors (e-mail, xats, fòrums, ...) ....................................2 ................................2
 Comunicació entre alumnes ...............................................................................3 ................................3 
 Utilització de material multimedia a les classes (CD-Roms) ..............................4 ................................4 
 Presentació electrònica dels materials de les assignatures ...............................5 ................................5 
 Activitats docents a distància .............................................................................6 ................................6 
 Exercicis i simulacions........................................................................................7 ................................7 
 Treball amb d’altres aules o centres...................................................................8 ................................8 

Projectes interculturals .......................................................................................9 ................................9 
Atenció a la diversitat .........................................................................................10 ..............................10 
Atenció a les necessitats educatives especials (discapacitats)..........................11 ..............................11 

 Altres...................................................................................................................12 ..............................12 
 Cap .....................................................................................................................13 ..............................13 

No sap ................................................................................................................X................................X 

OBSTACLES, NECESSITATS I SUPORTS 

25- Des del seu punt de vista, quines són les principals dificultats a l’hora d’incorporar Internet al centre amb 
finalitats educatives?

26- I quines són les principals motivacions/incentius per incorporar Internet al centre amb finalitats educatives?

MOSTRAR FITXA 6. Encerclar totes les respostes necessàries per a cada pregunta 25-Dificultat 26-Motivació
(71) (72)

Els recursos tecnològics disponibles al centre ................................................................................1.................................1 
El nivell de formació del professorat en TIC....................................................................................2.................................2 
La motivació del professorat............................................................................................................3.................................3 
Els recursos educatius disponibles a Internet .................................................................................4.................................4 
El personal especialitzat en TIC de què disposa el centre..............................................................5.................................5 
La disponibilitat de temps del professorat (dins l’horari escolar).....................................................6.................................6 
L’assessorament per a l’ús d’Internet en l’àrea curricular pròpia ....................................................7.................................7 
El perfil de l’alumnat ........................................................................................................................8.................................8 
Les prioritats del projecte curricular.................................................................................................9.................................9 
La fiabilitat de la connexió a Internet (ADSL, modem, ...) ...............................................................10...............................10 
Les pautes específiques per a l’ús educatiu d’Internet que donen les administracions ..................11...............................11 
La dispersió de la informació a Internet...........................................................................................12...............................12 
Les demandes dels pares ...............................................................................................................13...............................13 
L’adaptació a les necessitats actuals (mercat laboral, ...) ...............................................................14...............................14 
(NO LLEGIR) Altres............................................................................................................................15...............................15 
(NO LLEGIR) Cap ..............................................................................................................................16...............................16

27- I ja per acabar, en una escala 0-10, on 0 significa cap i 10 molta, quina importància creu vostè que pot tenir 
Internet en l’educació en general (ensenyament)?

Encerclar un únic número 

 Gens important Molt important 
 0 ...... 1.......2 ...... 3....... 4 .......5 ...... 6.......7 ...... 8....... 9 .......10 (73)

MOLTES GRÀCIES PER LA SEVA COL·LABORACIÓ! 
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1.4. Coordinació TIC 
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Tota la informació aquí recollida és absolutament confidencial i anònima. Les respostes sempre seran tractades a nivell estadístic, 
mai a nivell personal. 

MOLTES GRÀCIES PER LA SEVA COL·LABORACIÓ! 

DADES PERSONALS 

1- Podria dir-me quin càrrec ocupa en aquest centre? 
Càrrec: ................................................................................(6)

2- Sexe (7)
 Home ..... 1 Dona ......... 2 

3- Quina és la seva edat?

(8) Apuntar edat 

4- Quin és el seu nivell màxim d’estudis acabats (formació acadèmica)? 
NO LLEGIR. Encerclar una sola resposta (9)
Batxiller ...............................................1 

 Tècnic (FP I – CFGM).........................2 
 Tècnic Superior (FPII-CFGS) .............3 
 Diplomat..............................................4 
 Llicenciat (arquitecte o enginyer)........5 
 Màsters i altres postgraus...................6 
 Doctor .................................................7 
 Altres...................................................8 

5- Disposa d’algun tipus de formació específica en TIC?
Encerclar una sola resposta (10)

 Sí .....................1 
 No ....................2 

6- On va obtenir aquesta formació?
NO LLEGIR. Encerclar totes les respostes necessàries (11)
En la formació inicial de la llicenciatura/diplomatura .............................1 
En formació de postgrau a la universitat................................................2 
En activitats de formació impulsades pel propi centre...........................3 
En plans de formació impulsats pel Dep. Ensenyament (PIE, ICE,...) ..4 
En plans de formació impulsats per altres administracions ...................5 
En centres privats de formació (acadèmies, empreses, ...)...................6 
De manera autodidacta..........................................................................7 
Altres......................................................................................................8 

7- Quants anys fa que es dedica a la docència?

(12) Apuntar número d’anys que es dedica a la docència 

8- Quants anys fa que treballa en aquest centre?

(13) Apuntar número d’anys que treballa al centre 

9- Quants anys fa que ocupa aquest càrrec en aquest centre? 

(14) Apuntar número d’anys que ocupa el càrrec en aquest centre 

10-Aquest curs, de quins cursos és professor?
NO LLEGIR. Encerclar totes les respostes necessàries (15)

Ed. Infantil
 P3 ....... 1 
 P4 ....... 2 
 P5 ....... 3 

Ed. Primària
 1r. Primària ......4 
 2n. Primària .....5 
 3r. Primària ......6 
 4r. Primària ......7 
 5è. Primària .....8 
 6è. Primària .....9 

ESO
 1r. ESO......... 10 
 2n. ESO........ 11 
 3er. ESO....... 12 
 4rt. ESO........ 13 

Batxillerat
 1r. Batxillerat....14 
 2n. Batxillerat...15 

CFGM
 1r. CF.........16 
 2n. CF........17 

Cap, no imparteixo classes
 No imparteixo classes. ....18 

CFGS .....................................19 

Només enquestador
Codi Enq. (1) _______________________

ID Centre (2) _______________________

Etapa (3) __________________________

TQ (4)  _______ 3 __________________

Núm.Q (5) _________________________PPPRRROOOJJJEEECCCTTTEEE IIINNNTTTEEERRRNNNEEETTT CCCAAATTTAAALLLUUUNNNYYYAAA
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ÚS D’INTERNET 

11- Utilitza Internet en la seva activitat professional?
LLEGIR. Encerclar una sola resposta (16)

 No utilitzo Internet en la meva activitat professional .......1 
 De moment, encara és un projecte .................................2 
 L’estic començant a incorporar........................................3 
 L’utilitzo habitualment ......................................................4 
 En faig un ús intensiu ......................................................5 

12- I per a què utilitza Internet (en la seva activitat professional)?
MOSTRAR FITXA 1. Encerclar totes les respostes necessàries (17)
Per comunicar-me amb l’equip de professors............................................................................................1 
Per a la cerca d’informació relacionada amb la meva activitat professional..............................................2 
Per comunicar-me amb professors o directors d’altres centres.................................................................3 
Per a la gestió acadèmico-administrativa ..................................................................................................4 
Per comunicar-me amb els pares ..............................................................................................................5 
Per comunicar-me amb els alumnes..........................................................................................................6 
Per comunicar-me amb altres serveis de fora del centre (EAP, Serveis socials, Dep.Ensenyament,...) ..7 
Per participar en fòrums de discussió professional, fora del centre ..........................................................8 
Per crear i actualitzar els continguts en la web del centre.........................................................................9 
Per estar al dia en les activitats professionals (conferències, convocatòries, ...) ....................................10 
Per a l’obtenció de programes que utilitzo per a la meva activitat professional ......................................11 
(NO LLEGIR) Altres .................................................................................................................................12 

13- Com valoraria el seu domini d’Internet?. Per això utilitzarem una escala 0-10, on 0 significa molt baix i 10 molt alt. 
Encerclar un únic número 

 Molt baix Molt alt 
 0 ...... 1.......2 ...... 3....... 4 .......5 ...... 6.......7 ...... 8....... 9 .......10 (18)

INFRAESTRUCTURA TECNOLÒGICA AL CENTRE 

14- Quants ordinadors, en total, hi ha al centre?

(19) Apuntar el número TOTAL d’ordinadors que hi ha al centre (inclosos els d’administració) 

15- Quants estan dedicats exclusivament a l’administració del centre?

(20) Apuntar el número d’ordinadors destinats únicament a administració 

16- Quants ordinadors es destinen a finalitats educatives al centre?
(Distingir entre els d’ús exclusiu del PROFESSORATt i els d’ús dels ALUMNES) 

A) (21) Apuntar el número d’ordinadors d’ús exclusiu del PROFESSORAT

B) (22) Apuntar el número d’ordinadors d’ús exclusiu del l’ALUMNAT

17- Quants ordinadors del centre tenen accés a Internet?

(23) Apuntar el número TOTAL d’ordinadors amb connexió a INTERNET 

Filtre: tenen com a mínim un ordinador amb accés a Internet 

18- El centre disposa de pàgina web pròpia?
Marcar una sola resposta (24)

Sí .............1 No..............2 

19- El centre disposa d’un sistema establert per a l’actualització de la seva pàgina web?
 Marcar una sola resposta (25)

Sí .............1 No..............2 

20-Quin tipus de servidor d’Internet utilitzen? 
 LLEGIR. Marcar una sola resposta (26)

 Propi ................................... 1 
 Contractat a un empresa.... 2 
 Cedit per l’Administració .... 3 
(NO LLEGIR) Altres ........... 4 
(NO LLEGIR) No sap ......... X 
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21-De quin tipus de connexió disposen? 
LLEGIR. Marcar una sola resposta per a cada variable
A) TIPUS (27) B) FREQÜÈNCIA (28)

 XTB (telèfon)................... 1 Temporal/intermitent................................... 1 
 ADSL............................... 2 Permanent (sempre estan connectats) ...... 2 
 XDSI................................ 3 (NO LLEGIR) No sap.................................. X 
 Cable/Fibra òptica........... 4 
 Satèl·lit ............................ 5 

(NO LLEGIR) Altres ........ 6 
(NO LLEGIR) No sap ...... X 

22- Disposen de xarxa interna o intranet al centre? 
 Marcar una sola resposta (29)

Sí......... 1 
 No........ 2

 Filtre: Només en el cas que el centre tingui xarxa interna 
23- Poden accedir a la xarxa del centre des de casa?

Marcar una sola resposta (30)
Sí.................................. 1 
No................................. 2
(NO LLEGIR) No sap ... X

24-Qui té accés remot a la xarxa del centre? 
LLEGIR. Marcar totes les respostes necessàries (31)
Equip Directiu ............................................. 1 
Personal de manteniment de les TIC ......... 2 
Professors .................................................. 3 
Estudiants d’Ed. Infantil .............................. 4 
Estudiants d’Ed. Primària ........................... 5 
Estudiants d’ESO ....................................... 6 
Estudiants de Batxillerat............................. 7 
Estudiants de CF........................................ 8 
(NO LLEGIR) Altres.................................... 9 
(NO LLEGIR) No sap ................................. X 

25- El centre ha elaborat algun PLA ESTRATÈGIC per planificar la incorporació de les TIC amb finalitats educatives? 

26- I quin any es va elaborar? 
 Marcar una sola resposta (32)

 No........................................................ 1 
 Estem elaborant el primer ................... 2

Sí, estem implementant el primer ....... 3 
Sí, estem implementant el segon........ 4 

Apuntar any elaboració PRIMER:.......................... (33)

Apuntar any elaboració SEGON:........................... (34)

27- I aquest Pla/Plans, quins aspectes contempla?
 NO LLEGIR. Marcar totes les respostes necessàries (35)

Adquisició d’ordinadors (Maquinari) ......................................................... 1 
Incorporació dels ordinadors amb finalitats educatives ............................ 2 
Incorporació d’Internet amb finalitats educatives...................................... 3 
Formació del professorat en ofimàtica (Word, Power Point...) ................. 4 
Formació del professorat en Internet........................................................ 5 
Formació en l’aplicació d’Internet amb finalitats educatives..................... 6 

Altres (Apuntar: ......................................................................................... 7  8  9  10  11

INFRAESTRUCTURA TECNOLÒGICA A L’ETAPA SELECCIONADA 

Parlem ara dels ordinadors destinats únicament a finalitats educatives (no administració) a l’etapa seleccionada: 

28- Quants ordinadors es destinen a finalitats educatives a l’etapa seleccionada?
(Distingir entre els d’ús exclusiu del professorat i els d’ús dels alumnes) 

A) (36) Apuntar el número d’ordinadors d’ús exclusiu del PROFESSORAT DE L’ETAPA 
5

B) (37) Apuntar el número d’ordinadors d’ús exclusiu per als ALUMNES DE L’ETAPA 

29- Quin percentatge d’ordinadors tenen ...? (només els destinats a l’etapa seleccionada)
Apuntar el % d’ordinadors de cada tipus. 

Menys de 2 anys: %     (38)

Entre 2 i 3 anys: %     (39)

Entre 3 i 5 anys: %     (40)

Més de 5 anys: %     (41)
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30- Quants ordinadors tenen les següents característiques? (només els destinats a l’etapa seleccionada)
Apuntar el núm. d’ordinadors de cada tipus 

Multimedia: (42)

Portàtils: (43)

Accés a Internet: (44)

Connectats en xarxa interna: (45)

31- Quants ordinadors es troben emplaçats a ...? (només els destinats a l’etapa seleccionada)
Apuntar el núm. d’ordinadors existents a cada un dels espais esmentats 

Aules ordinàries: (46)

Aula d’informàtica: (47)

Biblioteca: (48)

Sala de professors: (49)

Altres: (50)

32- De quants dels següents perifèrics disposen a l’etapa seleccionada per a finalitats educatives?
Apuntar número. Recordar que només són les disponibles per a finalitats educatives (no administració) 
 Impressores b/n  (51)  Sistemes de vídeo conferències (52)
 Impressores color (53)  Càmeres digitals (54)
 Escàners (55)  TV’s (56)
 Grabadores de CD/DVD (57)  Vídeos (58)
 Projectors d’ordinadors (59)  Reproductors de DVD (60)

33- Quants professors, (només de l’etapa seleccionada) tenen accés, des de l’escola/institut, als següents serveis?
LLEGIR. Encerclar una resposta per ítem 

Cap Alguns Tots No sap  

a. Directoris d’ús individual 1 2 3 X (61)

b. Directoris d’ús compartit 1 2 3 X (62)

c. A l’Intranet 1 2 3 X (63)

d. A Internet 1 2 3 X (64)

e. Correu electrònic (e-mail) 1 2 3 X (65)

f. Fòrums de discussió (Newsgroup, lists servers, xats,...) 1 2 3 X (66)

g. Pujar arxius a la web (Exercicis, webs pròpies, butlletins, FTP,...) 1 2 3 X (67)

34-Quins alumnes, (només de l’etapa seleccionada), tenen accés, des de l’escola/institut, als següents serveis?
LLEGIR. Encerclar una resposta per ítem. Només de l’etapa seleccionada.

 Primària  ESO  Batx.  CFGM  

Curs: 1 2 3 4 5 6  1 2 3 4  1 2  1 2  

a. Als ordinadors 1 2 3 4 5 6 (68) 1 2 3 4 (69) 1 2 (70) 1 2 (71)

b. Directoris d’ús individual 1 2 3 4 5 6 (72) 1 2 3 4 (73) 1 2 (74) 1 2 (75)

c. Directoris d’ús compartit 1 2 3 4 5 6 (76) 1 2 3 4 (77) 1 2 (78) 1 2 (79)

d. Intranet 1 2 3 4 5 6 (80) 1 2 3 4 (81) 1 2 (82) 1 2 (83)

e. Internet 1 2 3 4 5 6 (84) 1 2 3 4 (85) 1 2 (86) 1 2 (87)

f. Correu electrònic (e-mail) 1 2 3 4 5 6 (88) 1 2 3 4 (89) 1 2 (90) 1 2 (91)

g. Fòrums de discussió (Newsgroup, lists servers, 
xats,...) 1 2 3 4 5 6 (92) 1 2 3 4 (93) 1 2 (94) 1 2 (95)

h. Pujar arxius a la web (Exercicis, webs pròpies, 
butlletins, FTP,...) 1 2 3 4 5 6 (96) 1 2 3 4 (97) 1 2 (98) 1 2 (99)

35- Es fa INFORMÀTICA a l’escola?
LLEGIR. Marcar totes les respostes necessàries (100)
No .................................................1 
Sí, com assignatura obligatòria ....2 

(crèdit comú) 
Sí, com a crèdit variable ...............3 
Sí, com activitat extraescolar........4 

36- Des de quin any és fa INFORMÀTICA al centre?
Apuntar l’any en que es va introduir INFORMÀTICA 

(101)

37- De mitjana, quantes hores d’INFORMÀTICA fa al mes el grup/classe 
seleccionat? 

Apuntar hores/mes d’INFORMÀTICA 

(102)
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38- S’ensenya a utilitzar INTERNET en aquestes classes?
Marcar una sola resposta (103)
Sí......1 
No ....2 

39- Des de quin any s’ensenya INTERNET?
Apuntar l’any en que es va introduir INTERNET 

(104)

40- De mitjana, quantes hores d’INTERNET fa al mes el 
grup/classe seleccionat? 
Apuntar hores/mes d’INTERNET 

(105)

41- Quines temàtiques s’ofereixen en aquestes classes ? 
LLEGIR. Marcar totes les respostes necessàries  (106)
Correu electrònic....................................................................1 
Internet...................................................................................2 
Disseny de pàgines web........................................................3 
Ofimàtica (Power Point ,processador textos, fulls càlcul,...) ..4 
Llenguatges de programació (Java, ...) .................................5 
(NO LLEGIR) Altres..................................................................6 
(NO LLEGIR) No sap................................................................X 

42- Pel que fa a les àrees diferents de la d’informàtica, s’utilitzen els ORDINADORS en el transcurs de les classes?
Marcar una sola resposta (107)
Sí ........... 1 
No .......... 2 43- De mitjana, quantes hores utilitzen els ORDINADORS al mes, el grup/classe 

seleccionat, en aquestes àrees? 
Apuntar hores/mes d’INFORMÀTICA fora de les classes d’informàtica 

(108)

44- S’utilitza INTERNET en aquestes mateixes àrees (fora de les hores de classe d’informàtica)? 
Marcar una sola resposta (109)
Sí ........... 1 
No .......... 2 45- De mitjana, quantes hores d’INTERNET fa al mes el grup/classe seleccionat? 

Apuntar hores/mes d’INTERNET fora de les classes d’informàtica 

(110)

46- I els alumnes de l’etapa seleccionada tenen accés als ORDINADORS fora d’hores de classe?
Marcar una sola resposta (111)

 Sí ........ 1 
 No ....... 2 

47- I accés a INTERNET (fora hores de classe)?
Marcar una sola resposta (112)

 Sí ........ 1 
 No ....... 2 

48- Al centre, existeix alguna regulació pel que fa a l’accés a Internet per part dels alumnes? (fora d’hores de classe)
LLEGIR. Marcar totes les respostes necessàries (113)

 No està permès connectar-se a Internet fora d’hores de classe .....1 
 Es poden connectar però només en determinades hores...............2 
 Es poden connectar però han de demanar permís .........................3 
 Els ordinadors sempre estan disponibles........................................4 

(NO LLEGIR) No sap..........................................................................X 

49- Quins programes utilitzen els alumnes d’aquesta etapa? 
NO LLEGIR. Marcar totes les respostes necessàries (114)
Entorn “Clic”........................1 
Entorn Windows..................2 
Word ...................................3 
Excel ...................................4 

Acces .............................. 5 
Power Point ..................... 6 
Paint Brush...................... 7 

Altres (especificar): ..........................................................................................................................8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 

.........................................................................................................................................................20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
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50- Quantes persona/es responsable/s d’informàtica o TIC hi ha a l’etapa seleccionada?

________________ (115) Apuntar el número de persones que s’encarreguen de les TIC

Filtre: Tenen com a mínim una persona responsable de les TIC 
51- Quin tipus de tasques realitza/en aquesta/es persona/es? 

LLEGIR. Marcar totes les respostes necessàries (116)
Suport tècnic i de manteniment ................ 1 

 Suport als professors................................ 2 
 Classes d’Informàtica ............................... 3 
 Classes d’Internet ..................................... 4 
 Disseny curricular de l’àrea tecnològica ... 5 
 Altres......................................................... 6 

(NO LLEGIR) No sap................................... X 

52- La persona o conjunt de persones encarregades de les TIC, quantes  
hores setmanals dediquen en total a aquestes tasques? 
Apuntar el número total d’hores que dediquen setmanalment el conjunt de persones  
encarregades de les TIC

_________________ (117) Hores/setmana

INTERNET AL CENTRE 

Ara deixem de banda les dades més descriptives per saber la seva opinió de com i fins a quin punt Internet repercuteix 
en el funcionament diari del centre. 

53- Quin és, segons vostè, l’ús que es fa d’Internet a l’etapa seleccionada?
LLEGIR. Marcar una única resposta (118)

 No s’utilitza internet .................................. 1 
 De moment encara és un projecte ........... 2 
 S’està començant a incorporar................. 3 
 S’utilitza habitualment............................... 4 
 Se’n fa un ús intensiu ............................... 5 

(NO LLEGIR) No sap................................... X 

54- Com valora el ritme d’introducció d’Internet a l’etapa seleccionada?
LLEGIR. Marcar una única resposta (119)
Molt ràpid .................................................. 5 
Ràpid ........................................................ 4 
(NO LLEGIR) Ni ràpid ni lent ....................... 3 
Lent........................................................... 2 
Molt lent .................................................... 1 
(NO LLEGIR) No sap................................... X

55- Quines tasques es realitzen actualment amb l’ajut d’Internet a l’etapa seleccionada?

56- I quines creu que es podran realitzar en un futur (màx.2 anys)?

NO LLEGIR. Marcar totes les respostes necessàries 55-Actualment 56- Futur Proper
(120) (121)

 Cerca d’informació..............................................................................................1 ................................1 
 Comunicació entre professors (e-mail, xats, fòrums, ...) ....................................2 ................................2
 Comunicació entre alumnes ...............................................................................3 ................................3 
 Utilització de material multimedia a les classes (CD-Roms) ..............................4 ................................4 
 Presentació electrònica dels materials de les assignatures ...............................5 ................................5 
 Activitats docents a distància .............................................................................6 ................................6 
 Exercicis i simulacions........................................................................................7 ................................7 
 Treball amb d’altres aules o centres...................................................................8 ................................8 

Projectes interculturals .......................................................................................9 ................................9 
Atenció a la diversitat .........................................................................................10 ..............................10 
Atenció a les necessitats educatives especials (discapacitats)..........................11 ..............................11 

 Altres...................................................................................................................12 ..............................12 
 Cap .....................................................................................................................13 ..............................13 

No sap ................................................................................................................X................................X 

57- En general, quina ACTITUD té la DIRECCIÓ del centre a l’hora de promoure les TIC i l’ús d’Internet? 
LLEGIR. Marcar una sola resposta (122)

 Activa..................................................... 1 
(NO LLEGIR) Indiferent............................ 2 

 Passiva-reticent ..................................... 3 
(NO LLEGIR) No sap ............................... X 
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58- Quina ACTITUD troba per part del PROFESSORAT del centre a l’hora de promoure ...? 

LLEGIR. Encerclar una única resposta per ítem Activa
Indife-
rent

Passiva
-reticent

No
sap

a- La innovació pedagògica....................................................................................................... 1................ 2.................3 .............X (123)
b- La innovació tecnològica....................................................................................................... 1................ 2.................3 .............X (124)
c- La Innovació en l’organització del centre .............................................................................. 1................ 2.................3 .............X (125)
d- La introducció d’Internet en l’organització del centre ............................................................ 1................ 2.................3 .............X (126)
e- La formació en TIC per a professors..................................................................................... 1................ 2.................3 .............X (127)
f- La utilització de les TIC per part dels alumnes ..................................................................... 1................ 2.................3 .............X (128)
g- L’intercanvi amb altres centres o institucions sobre temes educatius, utilitzant les TIC....... 1................ 2.................3 .............X (129)
h- L’ús d’Internet per a l’ensenyament, en àrees de coneixement específiques....................... 1................ 2.................3 .............X (130)

59- Fins a quin punt, creu que Internet pot ser una via per fomentar la participació entre els membres de la comunitat 
educativa? 

LLEGIR. Marcar una sola resposta (131)
 Molt ........................................... 4 
 Força/Bastant ........................... 3 
 Poc............................................ 2 
 Gens ......................................... 1 

(NO LLEGIR) No sap .................. X 

POLÍTICA EN MATERIA EDUCATIVA 

60- En una escala 0-10, valori fins a quin punt els següents aspectes en què intervé l’ús d’Internet es prioritzen dins de 
la proposta educativa del centre? 

61- Fins a quin punt s’estan portant a terme?

60- Internet en la proposta educativa  61- Implementació 

MOSTRAR FITXA 4 No
present 

Màxima 
prioritat 

No
sap

No s’ha 
con-

templat

És un 
projec-

te

S’està
imple-

mentant

Molt 
avan-

çat

Asso
-lit

No
sap

a. Com a objecte d’aprenentatge .... 0.....1 ....2 ....3 .... 4 .... 5.... 6.....7.....8 ....9 .... 10 .. X (132) 1 .................. 2 ............... 3 ...............4 ........... 5........ X (133)

b. Per a la comunicació 
entre professors .............................. 0.....1 ....2 ....3 .... 4 .... 5.... 6.....7.....8 ....9 .... 10 .. X (134) 1 .................. 2 ............... 3 ...............4 ........... 5........ X (135)

c. Per al treball en equip entre
el professorat ................................... 0.....1 ....2 ....3 .... 4 .... 5.... 6.....7.....8 ....9 .... 10 .. X (136) 1 .................. 2 ............... 3 ...............4 ........... 5........ X (137)

d. Per a la comunicació entre 
professors i alumnes ...................... 0.....1 ....2 ....3 .... 4 .... 5.... 6.....7.....8 ....9 .... 10 .. X (138) 1 .................. 2 ............... 3 ...............4 ........... 5........ X (139)

e. Per a la comunicació entre 
alumnes ............................................ 0.....1 ....2 ....3 .... 4 .... 5.... 6.....7.....8 ....9 .... 10 .. X (140) 1 .................. 2 ............... 3 ...............4 ........... 5........ X (141)

f. Per al treball en equip entre els alumnes, 
en el procés d’aprenentatge ......... 0.....1 ....2 ....3 .... 4 .... 5.... 6.....7.....8 ....9 .... 10 .. X (142) 1 .................. 2 ............... 3 ...............4 ........... 5........ X (143)

g. Com a font de recursos 
didàctics............................................ 0.....1 ....2 ....3 .... 4 .... 5.... 6.....7.....8 ....9 .... 10 .. X (144) 1 .................. 2 ............... 3 ...............4 ........... 5........ X (145)

h. Com a medi de col·laboració amb 
altres escoles................................... 0.....1 ....2 ....3 .... 4 .... 5.... 6.....7.....8 ....9 .... 10 .. X (146) 1 .................. 2 ............... 3 ...............4 ........... 5........ X (147)

i. Per a potenciar el treball autònom 
dels alumnes.................................... 0.....1 ....2 ....3 .... 4 .... 5.... 6.....7.....8 ....9 .... 10 .. X (148) 1 .................. 2 ............... 3 ...............4 ........... 5........ X (149)

OBSTACLES, NECESSITATS I SUPORTS 

62- Des del seu punt de vista, quines són les principals dificultats a l’hora d’incorporar Internet al centre amb finalitats 
educatives?

63- I quines són les principals motivacions/incentius per incorporar Internet al centre amb finalitats educatives?

Encerclar totes les respostes necessàries per a cada pregunta 62-Dificultat 63-Motivació
MOSTRAR FITXA 6 (150) (151)

Els recursos tecnològics disponibles al centre ......................................................................1 ...................... 1 
El nivell de formació del professorat en TIC..........................................................................2 ...................... 2 
La motivació del professorat..................................................................................................3 ...................... 3 
Els recursos educatius disponibles a Internet .......................................................................4 ...................... 4 
El personal especialitzat en TIC de què disposa el centre....................................................5 ...................... 5 
La disponibilitat de temps del professorat (dins l’horari escolar)...........................................6 ...................... 6 
L’assessorament per a l’ús d’Internet en l’àrea curricular pròpia ..........................................7 ...................... 7 
El perfil de l’alumnat ..............................................................................................................8 ...................... 8 
Les prioritats del projecte curricular.......................................................................................9 ...................... 9 
La fiabilitat de la connexió a Internet (ADSL, modem, ...) .....................................................10 .................... 10 
Les pautes específiques per a l’ús educatiu d’Internet que donen les administracions ........11 .................... 11 
La dispersió de la informació a Internet.................................................................................12 .................... 12 
Les demandes dels pares .....................................................................................................13 .................... 13 
L’adaptació a les necessitats actuals (mercat laboral, ...) .....................................................14 .................... 14 
(NO LLEGIR) Altres..................................................................................................................15 .................... 15 
(NO LLEGIR) Cap ....................................................................................................................16 .................... 16
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Filtre: Només per a escoles PRIVADES I CONCERTADES
64- De mitjana, en els últims tres anys, quin percentatge, sobre el pressupost global del centre, s’ha dedicat a les TIC

(recursos humans, maquinari, programes, ...)? 

%  (152) % despesa en TIC sobre pressupost total del centre 

Filtre: Només per a escoles PÚBLIQUES
65- En els últims tres anys, el centre ha rebut algun tipus de dotació específica en les TIC?

Marcar una sola resposta (153)
 Sí ........ 1 
 No ....... 2 

66- Qui l’ha concedit?
NO LLEGIR. Marcar totes les respostes necessàries (154)

 Generalitat, a través del Pla Estratègic .... 1 
 Altres Administracions .............................. 2 
 AMPA........................................................ 3 
 Editorials ................................................... 4 
 Empreses privades................................... 5 
 Fundacions, Associacions, etc ................. 6 
 Altres......................................................... 7 
 No sap ...................................................... X 

67- I ja per acabar, en una escala 0-10, on 0 significa cap i 10 molta, quina importància creu vostè que pot 
tenir Internet en l’educació en general (ensenyament)?

Encerclar un únic número 

 Gens important Molt important 
 0 ...... 1.......2 ...... 3....... 4 .......5 ...... 6.......7 ...... 8....... 9 .......10 (155)

MOLTES GRÀCIES PER LA SEVA COL·LABORACIÓ!
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1.5. Professorat 
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DADES GENERALS 

1- Podria dir quina és la seva edat?
(6) Apuntar edat  

2- Sexe
Encerclar una sola resposta (7)

 Home..........1 
 Dona...........2

3- I quin és el seu nivell màxim d’estudis acabats (formació acadèmica)? 
Encerclar una sola resposta (8)

Batxiller .............................................1 
 Tècnic (FP I – CFGM) .......................2 
 Tècnic Superior (FPII-CFGS) ............3 
 Diplomat ............................................4 
 Llicenciat (arquitecte o enginyer).......5 
 Màsters i altres postgraus .................6 
 Doctor................................................7 
 Altres .................................................8 

4- Quants anys fa que es dedica a la docència?

(9) Apuntar número d’anys 

5- I quants anys fa que es dedica a aquesta etapa en concret?

(10) Apuntar número d’anys 

6- Quants anys fa que treballa en aquest centre?

(11) Apuntar número d’anys 

7- Quina relació laboral té amb el centre? 
Encerclar una sola resposta (12)

Funcionari, amb plaça fixa..................1 
Funcionari, sense plaça fixa ...............2 
Interí, en substitució............................3 
Contracte indefinit...............................4 
Contracte temporal .............................5 
Contracte per obra i servei .................6 
Altres ..................................................7 

Al llarg d’aquest qüestionari haurà de contestar diverses preguntes sobre Internet i l’ús que en fa en la 
seva pràctica docent. 

Llegeixi atentament les preguntes i les notes explicatives. Encercli amb una  la resposta escollida.

Tota la informació aquí recollida és absolutament confidencial i anònima. Les respostes sempre seran 
tractades a nivell estadístic, mai a nivell personal. 

MOLTES GRÀCIES PER LA SEVA COL·LABORACIÓ! 

PPPRRROOOJJJEEECCCTTTEEE IIINNNTTTEEERRRNNNEEETTT CCCAAATTTAAALLLUUUNNNYYYAAA

Només enquestador
Codi Enq. (1) _______________________

ID Centre (2) _______________________

Etapa (3) __________________________

TQ (4)  _______ 4 __________________

Núm.Q (5) _________________________
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8- De quins cursos és professor actualment (aquest curs)?
Encerclar totes les respostes necessàries (13)

Ed. Infantil
 P3 .................... 1 
 P4 .................... 2 
 P5 .................... 3 

Ed. Primària
 1r. Primària ...... 4 
 2n. Primària ..... 5 
 3r. Primària ...... 6 
 4r. Primària ...... 7 
 5è. Primària ..... 8 

 6è. Primària ..... 9 
ESO

 1r. ESO ........... 10 
 2n. ESO........... 11 
 3er. ESO ......... 12 
 4rt. ESO .......... 13 

Batxillerat
 1r. Batxillerat ... 14 
 2n. Batxillerat .. 15 

CFGM
 1r. CF .............. 16 
 2n. CF ............. 17 

CFGS ................. 18 

9- En els curs actual, quines matèries imparteix a l’aula-grup seleccionat?
Encerclar totes les respostes necessàries (14)

Ed. Primària o ESO
Llengua catalana i Literatura 
     o Llengua aranesa a la Val d’Aran....1 
Llengua castellana i Literatura...............2 
Llengües estrangeres ............................3 
Ciències de la naturalesa ......................4 
Ciències socials .....................................5 
Educació física.......................................6 
Tecnologia .............................................7 
Educació artística: 
       musical, visual o plàstica ................8 
Matemàtiques. .......................................9 
Religió ....................................................10 
Altres......................................................11 

Batxillerat
Matèries comunes
Llengua catalana i Literatura .................12 
Llengua castellana i Literatura...............13 
Llengua estrangera................................14 
Filosofia..................................................15 
Història...................................................16 
Educació física.......................................17 
Religió catòlica (voluntària)....................18 
Altres......................................................19 
Part diversificada
Arts.........................................................20 (especificar): __________________________ 
Tecnologia .............................................30 (especificar): __________________________ 
Humanitats i ciències socials.................40 (especificar): __________________________ 
Ciències de la Naturalesa i de la Salut ..50 (especificar): __________________________ 
Altres......................................................51 

Cicles Formatius (especificar): _____________________________________________________________________ 52  53  54  55  56
57  58  59  60  61 

10-És tutor/a del grup/classe seleccionat? 
Encerclar una sola resposta (15)

 Sí.............1 
 No............2 

11-A banda de la seva tasca com a professor, té alguna altra responsabilitat en el centre?
Encerclar totes les respostes necessàries (16)

 Director....................................................1 
 Cap d’estudis...........................................2 
 Secretari ..................................................3 
 Coordinador pedagògic ...........................4 
 Responsable d’informàtica ......................5 
 Cap de departament................................6
 Coordinador de cicle/etapa .....................7 
 Tutor a secundària ..................................8 
 Altres .......................................................9 
 No tinc cap responsabilitat ......................10 

12-Quantes hores de classe fa a la setmana ? (En total, comptabilitzant tots els cursos en que faci classe)
(17) Apuntar total hores classe/setmana que fa al conjunt de l’escola 

13-Quantes hores de classe fa a la setmana a l’etapa seleccionada?
(18) Apuntar hores classe/setmana a l’etapa seleccionada 

14-Quantes hores de classe fa a la setmana amb el grup/classe seleccionat?
(19) Apuntar hores classe/setmana amb el grup/classe seleccionat 

15-Quantes hores al mes, de mitjana, utilitza els ORDINADORS amb el grup/classe seleccionat?
(20) Apuntar hores de mitjana/mes ordinadors amb el grup/classe seleccionat 

16-Quantes hores al mes, de mitjana, utilitza INTERNET en les seves classes amb el grup/classe 
seleccionat?

(21) Apuntar hores de mitjana/mes Internet amb el grup/classe seleccionat 

Grup/classe 
seleccionat:
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ACTIVITAT DEL PROFESSORAT EN EL CENTRE 

Llegir: Ara farem unes quantes preguntes referents a la seva activitat docent, en el centre, quan no és a 
l’aula fent classe.

ACTIVITAT EN EL CENTRE, FORA DE L’AULA  

17-Quina importància dóna al TREBALL EN EQUIP, en el conjunt de l’activitat del centre?
Encerclar una sola resposta: aquella amb què se senti més identificat/da (22)

a.- És imprescindible per a l’eficàcia de l’activitat que s’ha de portar a terme al centre ................................................ 1 
b.- Em sembla necessari només en determinades ocasions......................................................................................... 2 
c.- Podria ser positiu, però és més pràctic i eficaç treballar individualment................................................................... 3 

18-Quina creu que hauria de ser la PARTICIPACIÓ DEL PROFESSORAT en el procés de presa de decisions 
del centre?
Encerclar una sola resposta: aquella amb què se senti més identificat/da (23)

a.- Un alt nivell de participació del professorat és fonamental per al bon funcionament del centre................................1 
b.- El professorat només ha de participar en determinats moments, la presa de decisions és, principalment, 

responsabilitat de l’equip directiu.............................................................................................................................2 
c.- El professorat ha de centrar-se en la seva activitat docent. Les decisions de centre les han de prendre  

els responsables corresponents ..............................................................................................................................3 

19-Com creu que hauria de ser la COL·LABORACIÓ en projectes comuns AMB ALTRES CENTRES?
Encerclar una sola resposta: aquella amb què se senti més identificat/da (24)

a.- És molt important la participació en experiències educatives que permeten la col·laboració de professors 
i alumnes amb d’altres centres ................................................................................................................................1 

b.- Sóc partidari de participar en projectes amb d’altres centres, però només en determinats casos i quan es 
compleixen algunes condicions ...............................................................................................................................2 

c.- Sovint, el profit que es pot treure de la col·laboració amb d’altres centres no compensa l’esforç que suposa 
participar-hi ..............................................................................................................................................................3 

20-Quina opinió té de la PARTICIPACIÓ DELS PARES al centre?
Encerclar una sola resposta: aquella amb què se senti més identificat/da (25)

a.- És fonamental en la presa de decisions que afecten el procés educatiu dels alumnes. ...........................................1 
b.- És important, però les decisions sobre temes docents i curriculars corresponen al professorat. ..............................2 
c.- És molt poc efectiva. .................................................................................................................................................3 

21-Què n’opina de la PARTICIPACIÓ DE PROFESSIONALS DE FORA DEL CENTRE en l’activitat docent?
Encerclar una sola resposta: aquella amb què se senti més identificat/da (26)

a.- És imprescindible l’obertura del centre a la participació de persones i institucions de l’entorn. ...............................1 
b.- Sóc partidari de la participació d’altres professionals de fora del centre en activitat docent només per  

a col·laboracions puntuals. ......................................................................................................................................2 
c.- No em sembla oportú que professionals de fora del centre i persones que no són professors participin en  

les tasques educatives que es duen a terme al centre. ...........................................................................................3 

22- Més enllà d’allò que li pugui semblar òptim, digui’m com es configura, en la pràctica, la seva activitat 
professional en el centre?
Encerclar una sola resposta per a cada frase Habitualment Ocasionalment Mai
a. En les activitats a nivell de centre, treballo en equip ....................................... 1..........................2 ................ 3 (27)
b. Participo activament en la presa de decisions del centre................................ 1..........................2 ................ 3 (28)
c. Participo amb d’altres centres en experiències educatives conjuntes ............. 1..........................2 ................ 3 (29)
d. La meva pràctica docent està oberta a la participació dels pares ................... 1..........................2 ................ 3 (30)
e. La meva pràctica docent està oberta a la participació d’altres persones i  

institucions de fora del centre ........................................................................ 1..........................2 ................ 3 (31)
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ACTIVITAT A L’AULA 

Llegir: Si fins ara hem estat parlant de l’activitat general en el centre, ara ens centrarem, exclusivament, en 
la seva activitat DINS DE L’AULA.

23-Digui’m com es caracteritza la seva pràctica docent, en la situació i circumstàncies actuals, amb 
independència d’allò que consideri més idoni. Parlem només de quan està amb els alumnes de l’etapa 
seleccionada?
Situï’s, per a cada concepte dicotòmic, en una escala de 0 al 10, segons s’allunyi o s’apropi a un dels dos pols. 
Encerclar un únic número per a cada item. Intenti evitar el punt mig 

a) Estil de docència: 
Promoure l’elaboració de Proporcionar directament 
coneixements per part dels alumnes...................................coneixements als alumnes 

 0......1 ..... 2......3 ..... 4 ......5 ..... 6 ..... 7......8 ..... 9......10 (32)

b) Formes de treball a l’aula: 
 Treball individual .................................................................Treball en equip 
 0......1 ..... 2......3 ..... 4 ......5 ..... 6 ..... 7......8 ..... 9......10 (33)

c) Diversificació d’activitats d’aprenentatge:
Organització de la docència Activitats i ritmes iguals 
flexible i personalitzada.......................................................per a tothom 

 0......1 ..... 2......3 ..... 4 ......5 ..... 6 ..... 7......8 ..... 9......10 (34)

d) Participació en la docència: 
 Docència exclusiva del professor........................................Participació de pares i d’altres professionals 
  en les activitats docents 
 0......1 ..... 2......3 ..... 4 ......5 ..... 6 ..... 7......8 ..... 9......10 (35)

e) Us de materials didàctics: 
  Un únic material (llibre de text)............................................Materials diversos  
 (llibres, revistes, material multimèdia, pàgines web, etc.) 
 0......1 ..... 2......3 ..... 4 ......5 ..... 6 ..... 7......8 ..... 9......10 (36)

f) Decisions sobre el procés d’aprenentatge dels alumnes: 
 Hi participen els alumnes ....................................................Les pren el professor/a 
 0......1 ..... 2......3 ..... 4 ......5 ..... 6 ..... 7......8 ..... 9......10 (37)

g) Millora de la docència i del procés d’aprenentatge: 
 S’avalua de manera continuada S’avalua el resultat final del 
 el procés d’ensenyament–aprenentatge ............................. rendiment dels alumnes 
 0......1 ..... 2......3 ..... 4 ......5 ..... 6 ..... 7......8 ..... 9......10 (38)

CONEIXEMENT D’INTERNET

24- Sap utilitzar Internet?
Encerclar una sola resposta(39)

Sí.... 1 
 No... 2 

25- Com valoraria el seu domini d’Internet?. Per això utilitzarem una escala 
0-10, on 0 significa molt baix i 10 molt alt. 

Encerclar un únic número 

 Molt baix Molt alt 
 0 ..... 1 ..... 2......3 ..... 4......5 ..... 6......7 ..... 8 ......9...... 10 (40)

26-Quants anys fa que navega per Internet?
Encerclar una sola resposta (41)

 No he navegat mai per Internet............ 1 
 Menys d’1 any...................................... 2 
 Entre 1 i 2 anys .................................... 3 
 Entre 2 i 3 anys .................................... 4 
 Entre 3 i 4 anys .................................... 5 
 Més de 4 anys...................................... 6 

27- On ha après, principalment, a utilitzar Internet?
Encerclar una sola resposta (42)

 De manera autodidacta.........................................1 
 En cursos de formació del professorat (PIE,...).....2 
 En una acadèmia d’informàtica.............................3 
 A casa, amb ajut de familiars ................................4 
 Altres.....................................................................5
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28-Del següent llistat, què sap fer utilitzant Internet?
Encerclar totes les respostes necessàries (43)

Enviar un missatge de correu electrònic .............................1 
Adjuntar un fitxer a un missatge de correu electrònic .........2 
Incloure un link (vincle) en un missatge electrònic ..............3 
Utilitzar un cercador per buscar una pàgina web ................4 
Participar en un xat (a internet) ...........................................5 
Baixar un programari (música, pel·lícules, antivirus, ...)......6 
Dissenyar i modificar pàgines web......................................7 

29- Ha utilitzat alguna vegada el portal EDU365.com?
Encerclar una sola resposta (44)

 Sí, sovint .............................1 
 Sí, alguna vegada ...............2 
 No, mai ................................3 

30- I amb quina finalitat s’ha connectat a EDU365.com?
Encerclar totes les respostes necessàries (45)
Per buscar informació....................................................1 
Per atendre consultes d’alumnes ..................................2 
Per participar en debats (xats, fòrums,...)......................3 
Per col·laborar amb d’altres escoles..............................4 
Per utilitzar els programes que ofereix ..........................5 
Per “baixar” arxius o programes ....................................6 
Per utilitzar el correu electrònic .....................................7 
Per veure què és ...........................................................8 
Altres .............................................................................9 

31- Ha utilitzat alguna vegada el portal Educalia.org?
Encerclar una sola resposta (46)

 Sí, sovint .............................1 
 Sí, alguna vegada ...............2 
 No, mai ................................3 

32- I amb quina finalitat s’ha connectat a Educalia.org?
Encerclar totes les respostes necessàries (47)

Per buscar informació................................................. 1 
Per atendre consultes d’alumnes................................ 2 
Per participar en debats (xats, fòrums,...) ................... 3 
Per col·laborar amb d’altres escoles........................... 4 
Per utilitzar els programes que ofereix ....................... 5 
Per “baixar” arxius o programes ................................. 6 
Per utilitzar el correu electrònic................................... 7 
Per veure què és ........................................................ 8 
Altres .......................................................................... 9 

INTERNET A L’ETAPA SELECCIONADA 

PERCEPCIÓ GENERAL 

33- Creu que la incorporació d’Internet ha 
canviat la manera de treballar a l’etapa 
seleccionada?
Encerclar una sola resposta (48)

Sí ............ 1 
 No ........... 2 

34-I en un futur, creu que Internet pot millorar els 
processos d’ensenyament i aprenentatge en 
l’etapa seleccionada?
Encerclar una sola resposta (49)

Sí ..................1 
No .................2 

35- De quina manera HA CANVIAT?
Encerclar totes les respostes necessàries (50)

36- De quina manera POT CANVIAR en un futur?
Encerclar totes les respostes necessàries (51)

1.............. Millorant/facilitant l’accés a la informació .............................................1 
2.............. Millorant/facilitant la comunicació amb la resta de professors..............2 
3.............. Millorant/facilitant el treball en equip ....................................................3 
4.............. Millorant/facilitant la participació activa dels alumnes ..........................4
5.............. Millorant/facilitant la participació dels pares .........................................5 
6.............. Millorant/facilitant el contacte amb altres centres.................................6 
7.............. Promovent l’elaboració de coneixement per part de l’alumne..............7 
8.............. Possibilitant la flexibilització i personalització de la docència ..............8 
9.............. Millorant/facilitant la preparació de les classes ....................................9 
10............ Altres....................................................................................................10 
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PRÀCTICA DOCENT 

Ús d’Internet fora de l’aula

37- Quan no està treballant directament amb els alumnes, per a quins aspectes utilitza Internet al centre?
Encerclar totes les respostes necessàries (52)

No utilitzo Internet .................................................................................................................. 0 
Per comunicar-me amb l’equip de professors ........................................................................ 1 
Per a la cerca d’informació, en la preparació de les meves classes ...................................... 2 
Per a comunicar-me amb professors d’altres centres ............................................................ 3 
Per a la de gestió acadèmico-administrativa .......................................................................... 4 
Per comunicar-me amb els pares........................................................................................... 5 
Per comunicar-me amb els alumnes ...................................................................................... 6 
Per comunicar-me amb altres professionals de fora del centre (EAP, Serveis socials, ...) .... 7 
Per participar en fòrums de discussió professional, fora del centre ....................................... 8 
Per crear i actualitzar els continguts de les meves assignatures a la web del centre ............ 9 
Per estar al dia en les activitats professionals (conferències, convocatòries, ...) ................. 10 
Per a l’obtenció de programes que utilitzo per a la meva activitat docent ............................ 11
Altres .................................................................................................................................... 12 

38-En quina mesura, creu que la majoria dels seus companys s’interessen per la incorporació d’Internet en 
la pràctica docent?
Encerclar una sola resposta (53)

Ho consideren una qüestió prioritària......1 
 L’estan començant a utilitzar ...................2 
 No ho consideren un tema prioritari ........3 
 No s’ho plantegen ...................................4
 No hi estan interessats............................5 

Ús d’Internet a l’aula 

39- Quin ús fa d’Internet a les seves classes, en l’etapa seleccionada?
Encerclar una sola resposta (54)

 No utilitzo Internet a la classe............1 
De moment, encara és un projecte ...2 

 L’estic començant a incorporar..........3 
 L’utilitzo habitualment........................4 
 En faig un ús intensiu ........................5 

40- I quan es connecta a Internet amb els seus alumnes, des 
d’on ho fa?
Encerclar totes les respostes necessàries (55)

 Des de l’aula d’informàtica...................... 1 
 Des de l’aula-classe................................ 2 
 Des de la biblioteca ................................ 3 

 Altres ...................................................... 4 

41- Valori l’ús que fa d’Internet en la seva pràctica docent?
Encerclar una sola resposta (56)

 M’és molt útil per a les meves classes ........................................... 1 
 Hi estic interessat........................................................................... 2
 No acabo de veure com vincular Internet a l’activitat de classe ..... 3 

 No crec que em pugui ser d’utilitat ................................................. 4 

42-En quines de les següents actuacions Internet és present en la seva activitat docent a l’aula?
43-I té la intenció d’augmentar el seu ús o d’incorporar Internet en aquestes actuacions a curt termini (1-2 anys)?

Encerclar una sola resposta per pregunta i actuació 42-Actualment 43- Futur

Molt Força Poc Gens Sí No
a. En la comunicació amb els alumnes i dels alumnes entre ells ................................. 1......2 ........ 3 ......4 (57) 1......2 (58)
b. En la cerca d’informació relacionada amb l’assignatura ........................................... 1......2 ........ 3 ......4 (59) 1......2 (60)
c. Com a espai per al treball en equip entre els alumnes del mateix grup/classe......... 1......2 ........ 3 ......4 (61) 1......2 (62)
d. Com a espai per al treball en equip entre els alumnes de grups/classe diferents .... 1......2 ........ 3 ......4 (63) 1......2 (64)
e. Per oferir informació de l’assignatura a través de la web del centre......................... 1......2 ........ 3 ......4 (65) 1......2 (66)
f. Com a medi per treballar en projectes interdisciplinaris............................................. 1......2 ........ 3 ......4 (67) 1......2 (68)
g. Com a medi per a la col·laboració amb d’altres centres ........................................... 1......2 ........ 3 ......4 (69) 1......2 (70)
h. Com a medi per a la participació dels pares a les classes........................................ 1......2 ........ 3 ......4 (71) 1......2 (72)
i. Com a medi per treballar en l’atenció a la diversitat dels alumnes ............................ 1......2 ........ 3 ......4 (73) 1......2 (74)
j. Per a la creació de material didàctic propi ................................................................. 1......2 ........ 3 ......4 (75) 1......2 (76)

44-Entre els materials que facilita als seus alumnes, hi ha referències o adreces d’Internet?
Encerclar una sola resposta (77)

Sí, tinc guies d’adreces segons els temes .....................................................................1 
No ho tinc sistematitzat, però de tant en tant, els dic on poden trobar informació..........2 
Només els les dono si me les demanen.........................................................................3 
No, no utilitzo Internet com a suport...............................................................................4 
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FORMACIÓ 

45-En els últims 2 anys, ha seguit algun curs de formació? Quins? 
46-I actualment, quines creu vostè que són les seves prioritats/necessitats formatives?

Encerclar totes les respostes necessàries per a cada pregunta 45- Formació 46- Prioritats
(78) (79)

Didàctiques específiques ............................................................................................. 1.....................................1 
Organització i gestió de centre..................................................................................... 2.....................................2 
Atenció a la diversitat i necessitats educatives especials. ........................................... 3.....................................3 
Interculturalitat i educació ............................................................................................ 4.....................................4 
Navegació i cerca d’informació per Internet ................................................................. 6.....................................6 
Disseny i desenvolupament de pàgines Web .............................................................. 7.....................................7 
Llenguatges de programació........................................................................................ 8.....................................8 
Programes d’informàtica: processador de text, fulls de càlcul, power point,etc ........... 9.....................................9
Problemes de disciplina a l’aula.................................................................................. 11...................................11 
Models i instruments d’avaluació ................................................................................ 12...................................12 
Dinàmica de grups ...................................................................................................... 13...................................13 
Projectes educatius a la xarxa .................................................................................... 14...................................14 
Aplicació de recursos telemàtics a àrees curriculars especifiques.............................. 15...................................15 
Treball cooperatiu ....................................................................................................... 16...................................16 
Altres........................................................................................................................... 17...................................17
Cap ............................................................................................................................. 18...................................18 

47- Ha fet algun d’aquests cursos a través d’Internet?
Encerclar una sola resposta(80)

Sí.................. 1 
 No................. 2 

48- I com valora l’experiència de formació a través d’Internet?
Encerclar una sola resposta (81)

Més efectiva que la formació presencial ..................1 
Tant efectiva que la formació presencial..................2 
Menys efectiva com la formació presencial .............3 

49- Fins a quin punt creu que la formació a través d’Internet pot ser un mitjà important en la seva formació 
professional? (Formació a través d’Internet)
Encerclar una sola resposta (82)

Molt important............................. 5 
Bastant important ....................... 4 
Ni molt ni poc.............................. 3 
Poc important ............................. 2 
Gens important........................... 1 

50- Disposa d’algun tipus de formació dirigida específicament a l’ús d’Internet amb finalitats educatives?
Encerclar una sola resposta (83)

 Sí.................. 1 
 No................. 2 51- Fins a quin punt creu que li ha estat útil per a la seva pràctica docent?

Encerclar una sola resposta (84)

Molt útil ............................... 1 
Força/bastant útil ................ 2 
Poc útil ................................ 3 
Gens útil.............................. 4 

52- On va obtenir aquesta formació?
Encerclar totes les respostes necessàries (85)

En la formació inicial de la llicenciatura/diplomatura..................................1 
En formació de postgrau a la universitat....................................................2 
En activitats de formació impulsades pel propi centre ...............................3 
En plans de formació impulsats pel Dep. Ensenyament (PIE, ICE,...) .......4 
En plans de formació impulsats per altres administracions .......................5
En centres privats de formació (acadèmies, empreses, ...) .......................6 
De manera autodidacta..............................................................................7 
Altres..........................................................................................................8 

53- El seu centre disposa d’algun sistema que permeti compartir el coneixement adquirit en les activitats 
de formació amb la resta del professorat? 
Encerclar una sola resposta (86)

 No n’hi ha cap ......................................................................................................... 1 
 No està formalitzat .................................................................................................. 2 
 Sí, el centre té un procediment establert per compartir aquests coneixements ...... 3 
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OBSTACLES, NECESSITATS I SUPORTS 

54- Des del seu punt de vista, quines són les principals dificultats a l’hora d’incorporar Internet al centre 
amb finalitats educatives?

55- I quines són les principals motivacions/incentius per incorporar Internet al centre amb finalitats 
educatives?
Encerclar totes les respostes necessàries per a cada pregunta 54-Dificultat 55-Motivació

(87) (88)
Els recursos tecnològics disponibles al centre .................................................................1 .........................1 
El nivell de formació del professorat en TIC.....................................................................2 .........................2 
La motivació del professorat.............................................................................................3 .........................3 
Els recursos educatius disponibles a Internet ..................................................................4 .........................4 
El personal especialitzat en TIC de què disposa el centre ...............................................5 .........................5 
La disponibilitat de temps del professorat (dins l’horari escolar) ......................................6 .........................6 
L’assessorament per a l’ús d’Internet en l’àrea curricular pròpia......................................7 .........................7 
El perfil de l’alumnat .........................................................................................................8 .........................8 
Les prioritats del projecte curricular..................................................................................9 .........................9 
La fiabilitat de la connexió a Internet (ADSL, modem, ...) ................................................10 .......................10 
Les pautes específiques per a l’ús educatiu d’Internet que donen les administracions....11 .......................11 
La dispersió de la informació a Internet............................................................................12 .......................12 
Les demandes dels pares ................................................................................................13 .......................13 
L’adaptació a les necessitats actuals (mercat laboral, ...) ................................................14 .......................14 
Altres ................................................................................................................................15 .......................15 
Cap...................................................................................................................................16 .......................16 

INTERNET FORA DEL CENTRE

56- Fa servir Internet fora del centre?
Encerclar una sola resposta (89)

 Sí..........1 
 No.........2 

57-Des d’on s’hi connecta habitualment? 
Encerclar una sola resposta (90)
Des de casa...................................................1 
Des de casa d’un amic o familiar ...................2 
Des d’una acadèmia d’informàtica.................3 
Des d’una biblioteca, centre cívic, .................4 
Des d’un establiment d’internet......................5 
Altres..............................................................6 

58-Quan és fora del centre, amb quina freqüència es connecta a Internet?
Encerclar una sola resposta (91)
Pràcticament cada dia ............................. 1 
2 o 3 dies a la setmana............................ 2
2 o 3 vegades al mes............................... 3 
Molt de tant en tant .................................. 4
No em connecto mai ................................ 5 

59-Per a quines finalitats utilitza Internet fora del centre?
Encerclar totes les respostes necessàries (92)
Per utilitzar el correu electrònic.................................1 
Per cercar informació per a les meves classes.........2 
Per cercar informació en general ..............................3 
Per participar en xats................................................4 
Participar en llistes de discussió o fòrums ................5 
Per a la pròpia formació............................................6 
Per a l’actualització professional (estar al dia)..........7 
Per a l’obtenció de software......................................8 
Per contractar serveis (viatges, compres,...).............9 
Per a activitats d’oci i afeccions ................................10 
Altres.........................................................................11 

60-I ja per acabar, en una escala 0-10, on 0 significa cap i 10 molta, quina importància creu vostè que pot 
tenir Internet en l’educació en general (ensenyament)?
Encerclar un únic número 

 Gens important Molt important 
 0......1 ..... 2......3 ..... 4 ......5 ..... 6 ..... 7......8 ..... 9......10 (93)

MOLTES GRÀCIES PER LA SEVA COL·LABORACIÓ! 
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1.6. Alumnat 
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DADES PERSONALS 

1- Quants anys tens? 
(6) Apuntar edat 

2- Sexe
Marcar una sola resposta (7)

1 Noi
2 Noia

3- On vas néixer?
Marcar una sola resposta (8)

1 A Catalunya 
2 A la resta de l’estat (Espanya) 
3 A l’estranger 

4- I quants anys fa que vius a Catalunya?
Marcar una sola resposta (9)

1 Menys d’1 any 
2 Entre 1 i 3 anys 
3 Entre 3 i 5 anys 
4 Més de 5 anys 

5- Quins són els teus coneixements del català?
Marcar totes les respostes necessàries (10)

1 L’entenc 
2 El parlo 
3 L’escric 
4 No l’entenc 

6- Quina llengua parles habitualment a casa teva?
Assenyala totes les respostes que creguis oportunes (11)

1 Català
2 Castellà
3 Àrab
4 Altres 

 Al llarg d’aquest qüestionari hauràs de contestar diverses preguntes sobre Internet 
i l’ús que en fas a l’escola, a casa, ... 

 No és un examen i no hi ha respostes correctes ni incorrectes. Només has de 
contestar a cada pregunta el millor que puguis. 

Llegeix atentament les preguntes i marca amb una  la resposta escollida.

 Tota la informació aquí recollida és absolutament confidencial i anònima.

MOLTES GRÀCIES PER LA TEVA COL·LABORACIÓ! 

Només enquestador
Codi Enq. (1) _______________________

ID Centre (2) _______________________

Etapa (3) __________________________

TQ (4)  _______ 5 __________________

Núm.Q (5) _________________________

PPPRRROOOJJJEEECCCTTTEEE IIINNNTTTEEERRRNNNEEETTT CCCAAATTTAAALLLUUUNNNYYYAAA
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7- Quina llengua parles habitualment amb els amics?
Assenyala totes les respostes que creguis oportunes (12)

1 Català
2 Castellà
3 Àrab
4 Altres 

8- Has repetit algun curs, algun cop a la teva vida? 
Marcar una sola resposta (13)

1 Sí
2 No

9- T’ha quedat alguna àrea/crèdit/assignatura suspesa en els dos darrers anys?
Marcar una sola resposta (14)

1 Sí
2 No

10- Fas informàtica a l’escola?
Marcar totes les respostes necessàries (15)

1 No
2 Sí, com assignatura obligatòria 
3 Sí, com a crèdit variable 
4 Sí, com a activitat extraescolar 

11- I aprens o utilitzes Internet en 
aquestes classes?

Marcar una sola resposta (16)

1 Sí
2 No

INTERNET I ALTRES FORMES DE COMUNICACIÓ 

12- En una escala 0-10, on 0 significa gens i 10 molt, com valoraries el teu domini 
d’Internet?

Encerclar un únic número que equival a la valoració 

 No en sé gens En sé molt 
 0..... 1 .....2 .... 3..... 4 .....5 .....6 .... 7.....8 .....9 .... 10 (17)

13- Quants anys fa que navegues per Internet?
Marcar una sola resposta (18)

1 No he navegat mai per Internet 
2 Menys d’1any 
3 Entre 1 i 2 anys 
4 Entre 2 i 3 anys  
5 Entre 3 i 4 anys 
6 Més de 4 anys 

14- Tens una adreça pròpia de correu electrònic?
Marcar una sola resposta (19)

1 Sí
2 No

15- Tens una pàgina web pròpia?
Marcar una sola resposta (20)

1 Sí
2 No

16- Principalment, on has après a utilitzar Internet?
Marcar una sola resposta (21)

1 No sé utilitzar Internet 
2 A l’escola 
3 En una acadèmia d’Informàtica 
4 A casa, amb l’ajut dels pares 
5 A casa, amb l’ajut dels germans/es 
6 Amb amics (fora de l’escola) 
7 Jo sol (fora de l’escola) 
8 Altres 
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17- Normalment, què és el primer que fas per trobar a Internet la informació que 
necessites per al teu treball escolar?

Marcar una sola resposta (22)

1 Busco directament a Internet, sense ajut de ningú (webs, cercadors; google, yahoo, vilaweb,...) 
2 Demano ajut al professor de l’escola 
3 M’ajuda un professor particular 
4 Utilitzo orientacions i guies que els professors han preparat 
5 Pregunto als amics o germans 
6 Pregunto als pares 
7 Utilitzo llibres, revistes, ... amb adreces d’Internet 
8 Altres 

18- Del següent llistat, què saps fer utilitzant Internet, sense que ningú t’ajudi ... 
Marcar SÍ o NO per a cada pregunta 

a. Saps enviar un missatge de correu electrònic (e-mail)? (23)
1 Sí
2 No

b. Saps adjuntar un fitxer a un missatge de correu electrònic? (24)
1 Sí
2 No

c. Saps incloure un link en un missatge electrònic? (25)
1 Sí
2 No

d. Saps utilitzar un cercador (google, yahoo, vilaweb...) per buscar una  
pàgina web? (26)

1 Sí
2 No

e. Saps participar en un xat? (27)
1 Sí
2 No

f. Saps baixar un arxiu o programa (música, pel·lícules, antivirus, ...)? (28)
1 Sí
2 No

g. Saps dissenyar i modificar pàgines web? (29)
1 Sí
2 No

19- Has utilitzat alguna vegada el portal EDU365.com?
Marcar una sola resposta  (30)

1 No, mai 
2 Sí, alguna vegada 
3 Sí, sovint 

20- Amb quina finalitat t’has connectat a 
EDU365.com?

Marcar totes les respostes necessàries (31)

1 Per buscar informació 
2 Per fer consultes a professors 
3 Per participar en debats (xats, fòrums, ...) 
4 Per fer treballs amb altres escoles 
5 Per utilitzar els programes que ofereix 
6 Per “baixar” arxius o programes 
7 Per utilitzar el correu electrònic 
8 Per veure què és 
9 Altres 
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21- Has utilitzat alguna vegada el portal Educalia.org?
Marcar una sola resposta  (32)

1 No, mai 
2 Sí, alguna vegada 
3 Sí, sovint 

22- Amb quina finalitat t’has connectat a 
Educalia.org?

Marcar totes les respostes necessàries (33)

1 Per buscar informació 
2 Per fer consultes a professors 
3 Per participar en debats (xats, fòrums, ...) 
4 Per fer treballs amb altres escoles 
5 Per utilitzar els programes que ofereix 
6 Per “baixar” arxius o programes 
7 Per utilitzar el correu electrònic 
8 Per veure què és 
9 Altres 

23- Quin és el sistema de comunicació que utilitzes més habitualment?
Marcar una sola resposta (34)

1 Internet
2 El telèfon fix 
3 El telèfon mòbil 
4 Cap dels anteriors 

24- Tens telèfon mòbil?
Marcar una sola resposta  (35)

1 Sí
2 No

25- Amb quina freqüència utilitzes el mòbil per enviar i rebre 
trucades de veu ...? 

Marcar una sola resposta (36)

1 Més de 3 vegades al dia 
2 1 o 2 vegades al dia 
3 1 o 2 vegades a la setmana 
4 1 o 2 vegades al mes 
5 Molt de tant en tant 
6 Mai

26- Amb quina freqüència utilitzes el mòbil per enviar i rebre 
missatges de text ...? 

Marcar una sola resposta (37)

1 Més de 3 vegades al dia 
2 1 o 2 vegades al dia 
3 1 o 2 vegades a la setmana 
4 1 o 2 vegades al mes 
5 Molt de tant en tant 
6 Mai

27- Et connectes a Internet des del mòbil...?
Marcar una sola resposta (38)

1 Sí
2 No
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INTERNET A L’ESCOLA / INSTITUT 

28- Quan ets a l’escola/institut, si vols connectar-te a Internet ho pots fer fora 
d’hores de classe ?

Marcar totes les respostes necessàries (39)

1 Mai, no està permès connectar-se a Internet fora d’hores de classe 
2 Sí, però només en determinades hores  
3 Sí, però hem de demanar permís 
4 Sí, els ordinadors sempre estan disponibles 

29- Si et connectes a Internet fora d’hores de classe, per què ho fas?
Marcar totes les respostes necessàries (40)

1 Per fer deures 
2 Per buscar informació sobre temes que m’interessen a mi 
3 Per xatejar 
4 Per enviar missatges 
5 Per jugar 
6 Per passar l’estona navegant 
7 Altres 

INTERNET A LA CLASSE 

30- A hores de classe, amb el professor, quantes vegades us connecteu a Internet?
Marcar una sola resposta (41)

1 Diàriament 
2 Setmanalment 
3 1 o 2 cops al mes 
4 Molt de tant en tant 
5 Mai

31- I quan us connecteu des d’on ho feu?
Marcar totes les respostes necessàries (42)

1 Des de l’aula d’informàtica 
2 Des de la nostra classe habitual 
3 Des de la biblioteca 
4 Altres 

32- I quan esteu connectats, què feu?
Marcar totes les respostes necessàries (43)

1 Buscar informació relacionada amb les assignatures
2 Treballar en equip, compartint fitxers i intercanviant informació

3 Penjar el meu treball a la pàgina web de l’assignatura o de 
l’escola/institut

4 Participar en projectes amb d’altres escoles
5 Fer exercicis i simulacions
6 Participar en xats
7 Participar en fòrums, debats, llistes de discussió, ...
8 Comunicar-me amb persones de fora de l’escola  
9 Comunicar-me amb els professors 
10 Comunicar-me amb els companys de classe 

INTERNET FORA DE L’ESCOLA / INSTITUT 

33- Fora de l’escola/institut, has fet o estàs fent algun curs sobre ...? 
Marcar totes les respostes necessàries (44)

1 Internet
2 Disseny de pàgines web 
3 Ofimàtica (processador de textos, fulls de càlcul, base de dades, ...) 
4 Llenguatges de programació (Java, ...) 
5 Altres 
6 No he fet mai cap curs d’informàtica o Internet 
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34- Quan ets fora de l’escola/institut, amb quina freqüència et connectes a Internet?
Marcar una sola resposta (45)

1 Mai
2 Molt de tant en tant 
3 2 o 3 vegades al mes 
4 2 o 3 dies a la setmana 
5 Pràcticament cada dia 

35- Per quin motiu no et connectes mai a Internet?
Marcar una sola resposta (46)

1 No m’interessa 
2 No en sé 
3 No tinc Internet 
4 Altres 

36- Quan ets fora de l’escola/institut, des d’on et connectes habitualment a 
Internet?
Marcar totes les respostes necessàries (47)

1 Des de casa  
2 Des de casa d’un amic o familiar 
3 Des d’una acadèmia d’informàtica 
4 Des d’una biblioteca, centre cívic, ... 
5 Des d’un establiment d’Internet (cibercafè o similar) 
6 Altres 

37- Quan ets fora de l’escola/institut, per què et connectes habitualment a 
Internet?
Marcar totes les respostes necessàries (48)

1 Buscar informació per fer els deures o treballs 
2 Comunicar-me amb els companys per fer treballs de l’escola/institut 
3 Buscar informació sobre temes que m’interessen 
4 Participar en xats 
5 Baixar-me música, jocs, pel·lícules, .... 
6 Enviar i rebre missatges d’amics o familiars 
7 Crear o modificar la meva pàgina web personal 
8 Participar en fòrums de discussió i debats 
9 Comprar (llibres, música, entrades, ...) 
10 Altres 

38- Des que utilitzes Internet, fora de l’escola/institut, què has deixat de fer?
Marcar una sola resposta (49)

1 Veig menys la televisió 
2 Surto menys amb els amics 
3 Llegeixo menys llibres 
4 Faig menys esport 
5 Estic menys amb la família 
6 Estudio menys  
7 Dormo menys 
8 Altres  
9 Continuo fent el mateix que abans 

39- Amb quina freqüència utilitza Internet el teu pare?
Marcar una sola resposta (50)

1 Pràcticament cada dia 
2 2 o 3 dies a la setmana 
3 2 o 3 vegades al mes 
4 Molt de tant en tant
5 Mai
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40- Amb quina freqüència utilitza Internet la teva mare ...? 
Marcar una sola resposta (51)

1 Pràcticament cada dia 
2 2 o 3 dies a la setmana 
3 2 o 3 vegades al mes 
4 Molt de tant en tant
5 Mai

41- Tens ordinador a casa teva?
Marcar una sola resposta (52)

1 No tinc ordinador a casa 
2 En tinc un 
3 En tinc dos 
4 En tinc més de dos 

42- A casa, tens algun ordinador amb connexió a Internet?
Marcar una sola resposta (53)

1 No tinc ordinador amb connexió a Internet 
2 Tinc un ordinador amb connexió a Internet 
3 Tinc dos ordinadors amb connexió a Internet 
4 Tinc més de 2 ordinadors amb connexió a Internet 

43- Amb quina freqüència pots utilitzar aquest/s ordinador/s 
de casa amb connexió a Internet? 

Marcar una sola resposta (54)

1 El puc utilitzar sempre que vull 
2 L’he de compartir amb d’altres familiars 
3 Puc utilitzar-lo poques vegades 
4 No el puc utilitzar mai 

44- Quan ets a casa i navegues per Internet, habitualment 
ho fas?

Marcar una sola resposta (55)

1 Sol
2 Amb els meus pares 
3 Amb els meus germans/germanes 
4 Amb els meus amics/amigues 
5 Altres 

45- A casa teva, teniu algun tipus de norma pel que fa a l’ús 
d’Internet a casa?
Marcar una sola resposta (56)

1 Sí
2 No

46- A què es refereix aquesta norma ...? 
Marcar totes les respostes necessàries (57)

1 Als dies que em puc connectar 
2 Al temps que puc estar connectat 
3 Als moments del dia en què em puc connectar 
4 Als tipus de llocs que puc visitar 
5 A qui té preferència a l’hora de connectar-se a Internet 
6 Altres 

IMPRESSIONS PERSONALS SOBRE INTERNET 

47- En una escala 0-10, on 0 significa cap i 10 molta, quina importància creus que 
té Internet per a la teva educació?

Encerclar un únic número que equival a la importància 

 Gens important Molt important 
 0..... 1 .....2 .... 3..... 4 .....5 .....6 .... 7.....8 .....9 .... 10 (58)
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48- Llegeix atentament les següents frases i digues, per a cada una d’elles, si hi 
estàs d’acord o en desacord...

Marcar SÍ o NO per a cada frase.  

a. Internet m’interessa. (59)

1 Sí
2 No

b. Els meus pares m’animen a utilitzar Internet. (60)

1 Sí
2 No

c. Els meus pares consideren que Internet és molt important. (61)

1 Sí
2 No

d. Trobar informació a Internet és complicat. (62)

1 Sí
2 No

e. A Internet hi ha tota la informació que necessito per als treballs de classe.
(63)

1 Sí
2 No

f. Treballar fent servir Internet em resulta més fàcil i agradable. (64)

1 Sí
2 No

g. Fent servir Internet, obtinc millors resultats en els meus treballs de classe. (65)

1 Sí
2 No

h. Conèixer bé Internet em serà imprescindible per poder continuar estudiant i, 
en el futur, per trobar una bona feina. (66)

1 Sí
2 No

i. Internet em fa més fàcil la relació amb els meus amics o fer-ne de nous. (67)

1 Sí
2 No

49- Quins dels següents temes són un problema a l’hora de navegar per Internet?
Marcar totes les respostes necessàries  (68)

1 Idioma
2 Lentitud
3 Massa informació  
4 Dificultats per trobar la informació que busco 
5 L’ordinador o la connexió no funciona o falla sovint 
6 Costa molts diners 
7 Altres 
8 Cap, no tinc cap problema 

HEM ACABAT! 

GRÀCIES DE NOU PER LA TEVA PARTICIPACIÓ I MOLTA SORT!


