Les preguntes següents fan referència a qualsevol tipus d'ensenyament extraescolar de les assignatures escolars i d'altres àmbits en què participes
aquest curs escolar.
Has de tenir en compte totes les activitats d'aprenentatge a les quals t'has apuntat o a les quals assisteixes regularment i on reps algun tipus
d'ensenyament, orientació o reforç (p. ex., música, esports, llengües, classes de matemàtiques, física, química).

Aquest curs escolar, aproximadament quantes hores a la setmana dediques a classes extraescolars en els àmbits
següents, a part de les classes escolars obligatòries?
(Les hores aquí fan referència a un període de 60 minuts, no a la duració d'una classe.)
(Desplaça la barra per indicar el nombre d'hores que hi dediques; arrossega-la al "0" (zero) si no fas cap activitat extraescola.)

EC 001Q01NA01

Ciència o ciències
0

20
o més
EC 001Q02NA01

Matemàtiques
0

20
o més
EC 001Q03NA01

Llengua catalana
0

20
o més
EC 001Q04NA01

Llengües estrangeres
0

20
o més
EC 001Q05NA01

Ciències socials (p. ex., història, sociologia, política)
0

20
o més
EC 001Q06NA01

Música (p. ex., instrument musical, cor, composició)
0

20
o més
EC 001Q07NA01

Esports (p. ex., en clubs, classes, equip)
0

20
o més
EC 001Q08NA01

Arts escèniques (p. ex., teatre, dansa)
0

20
o més
EC 001Q09NA01

Arts visuals (p. ex., fotografia, dibuix, escultura)
0

20
o més
EC 001Q10NA01

Altres àmbits
0

20
o més

Branching rule
Rule:
IF (^EC001Q01NA01 > 0 OR ^EC001Q02NA01 > 0 OR ^EC001Q03NA01 > 0 OR ^EC001Q04NA01 > 0
OR ^EC001Q05NA01 > 0 OR ^EC001Q06NA01 > 0 OR ^EC001Q07NA01 > 0 OR ^EC001Q08NA01 > 0 OR
^EC001Q09NA01 > 0 OR ^EC001Q10NA01 > 0) THEN GOTO ^EC002 ELSE GOTO ^EC002R01

Fas més o menys hores de classes extraescolars a la setmana durant les vacances o quan has de preparar exàmens
(p. ex., abans dels exàmens finals)?
(Selecciona una resposta a cada fila.)

Quan has de preparar exàmens

Durant les vacances

Més hores

Aproximadament les
mateixes

Menys hores

EC 002Q01NA01

EC 002Q01NA02

EC 002Q01NA03

EC 002Q02NA01

EC 002Q02NA02

EC 002Q02NA03

Branching rule
Rule:

IF (^EC001Q01NA01 > 0) THEN GOTO ^ECInfo1 ELSE GOTO ^EC013

Apartat A: Classes extraescolars de ciències

Quines assignatures de ciències s'inclouen a les teves classes extraescolars de ciències?
(Selecciona totes les opcions que corresponguin.)

Física

Química

Biologia

La Terra i l'espai

Ciències aplicades i tecnologia (p. ex., tecnologia)

Ciència general integrada (p. ex., ciències naturals)

EC 003Q01NA01

EC 003Q02NA01

EC 003Q03NA01

EC 003Q04NA01

EC 003Q05NA01

EC 003Q06NA01

Què estudies a les classes extraescolars de ciències?
(Selecciona una resposta a cada fila.)

Continguts tractats a les assignatures escolars habituals

Continguts nous o complementaris no tractats a les assignatures escolars
habituals

Sí

No

EC 004Q01NA01

EC 004Q01NA02

EC 004Q02NA01

EC 004Q02NA02

Quin tipus de classes extraescolars de ciències reps aquest curs escolar?
(Selecciona totes les opcions que corresponguin.)

Classes particulars individuals

EC 005Q01NA01

Classes particulars a través d'Internet (p. ex., mitjançant
Skype™)

EC 005Q02NA01

Cursos en línia o per ordinador amb un programa o una
aplicació

EC 005Q03NA01

Ensenyament directe per part d'una persona

Ensenyament mitjançant l'enregistrament en vídeo per part
d'una persona

Grup petit d'estudi o de pràctiques (de 2 a 7 alumnes)

Grup gran d'estudi o de pràctiques (8 alumnes o més)

Altres tipus de classes extraescolars de ciències

EC 005Q04NA01

EC 005Q05NA01

EC 005Q06NA01

EC 005Q07NA01

EC 005Q08NA01

Com es paguen aquestes classes extraescolars de ciències?
(Per favor, selecciona totes les opcions que corresponguin.)

El govern o l'autoritat local o regional les ofereix o
les finança.

El meu centre les ofereix o les finança.

Les paga la meva família.

Les pago jo.

Altres persones o organitzacions les financen (p.
ex., fundacions, amics).

No les paga ningú.

EC 006Q01NA01

EC 006Q02NA01

EC 006Q03NA01

EC 006Q04NA01

EC 006Q05NA01

EC 006Q06NA01

On fas aquestes classes extraescolars de ciències?
(Per favor, selecciona totes les opcions que corresponguin.)

Al centre escolar on estudio

En un altre lloc, és a dir, no pas al centre escolar on
estudio

EC 007Q01NA01

EC 007Q02NA01

Quines de les frases següents descriuen millor el professor/a o formador/a de les classes extraescolars de ciències?
(Per favor, selecciona totes les opcions que corresponguin.)

El professor/a és membre del professorat habitual de les assignatures
escolars d'aquest any.
El professor/a imparteix classes al centre habitualment a alumnat de
la meva edat, però no és el meu professor/a en cap de les meves
assignatures habituals.

EC 008Q01NA01

EC 008Q02NA01

El professor/a treballa principalment per a una empresa o organització
especialitzada en ensenyament extraescolar.

EC 008Q03NA01

El professor/a no forma part del personal docent especialitzat (p. ex.,
és un/a alumne/a).

EC 008Q04NA01

Compara les classes de ciències del centre amb les classes extraescolars de ciències. On és més probable que el
professor/a faci el següent?
(Si al centre tens més d'un professor/a de ciències tria'n només un/a per a totes les comparacions.)
(Selecciona una resposta a cada fila.)
A les classes habituals al
centre

No hi ha cap diferència

A les classes extraescolars

EC 009Q01NA01

EC 009Q01NA02

EC 009Q01NA03

EC 009Q02NA01

EC 009Q02NA02

EC 009Q02NA03

EC 009Q03NA01

EC 009Q03NA02

EC 009Q03NA03

EC 009Q04NA01

EC 009Q04NA02

EC 009Q04NA03

El professor/a analitza amb mi per què faig determinades
errades.

EC 009Q05NA01

EC 009Q05NA02

EC 009Q05NA03

El professor/a em dóna tasques que fan que em plantegi
noves idees o solucions.

EC 009Q06NA01

EC 009Q06NA02

EC 009Q06NA03

El professor/a està satisfet quan se m'acut una nova
solució a un problema.

EC 009Q07NA01

EC 009Q07NA02

EC 009Q07NA03

El professor/a vol que m'esforci sempre, encara que la
meva feina no sigui sempre correcta.

EC 009Q08NA01

EC 009Q08NA02

EC 009Q08NA03

El professor/a m'ajuda a aprendre.

El professor/a explica les coses fins que les entenc.

El professor/a s'esforça molt per ajudar-me.

El professor/a em pregunta com resolc els problemes.

Crec que el professor/a sap per què hi ha determinades
tasques que em costen.

EC 009Q09NA01

EC 009Q09NA02

EC 009Q09NA03

El professor/a em dóna pistes o m'ofereix estratègies que
m'ajuden a resoldre una tasca.

EC 009Q10NA01

EC 009Q10NA02

EC 009Q10NA03

L'ajuda que m'ofereix el professor/a s'adapta als meus
problemes.

EC 009Q11NA01

EC 009Q11NA02

EC 009Q11NA03

El professor/a m'ajuda a trobar maneres de resoldre un
problema.

EC 009Q12NA01

EC 009Q12NA02

EC 009Q12NA03

EC 009Q13NA01

EC 009Q13NA02

EC 009Q13NA03

El professor/a adapta el contingut i el seu mètode de
treball a les meves necessitats.

EC 009Q14NA01

EC 009Q14NA02

EC 009Q14NA03

El professor/a modifica el contingut o la dificultat quan tinc
problemes.

EC 009Q15NA01

EC 009Q15NA02

EC 009Q15NA03

Un cop hem identificat per què tinc un problema
determinat, el professor/a m'ofereix una estratègia de
treball.

Compara les classes de ciències habituals al centre amb les classes extraescolars de ciències. On és més probable
que es produeixin les situacions següents?
(Si al centre tens més d'un professor o professora de ciències, tria'n només un per a totes les comparacions.)
(Selecciona una resposta a cada fila.)

A les classes habituals al centre

No hi ha cap
diferència

A les classes extraescolars

EC 010Q01NA01

EC 010Q01NA02

EC 010Q01NA03

EC 010Q02NA01

EC 010Q02NA02

EC 010Q02NA03

EC 010Q03NA01

EC 010Q03NA02

EC 010Q03NA03

Passa molt de temps fins que reuneixo tot el material que
necessito per començar.

EC 010Q04NA01

EC 010Q04NA02

EC 010Q04NA03

El professor/a acostuma a explicar de quina manera la lliçó
es relaciona amb altres temes i assignatures.

EC 010Q05NA01

EC 010Q05NA02

EC 010Q05NA03

Parlo de temes que no tenen res a veure amb les nostres
tasques i el tema.

EC 010Q06NA01

EC 010Q06NA02

EC 010Q06NA03

Al final de la classe el professor/a resumeix els continguts
d'aprenentatge tractats.

EC 010Q07NA01

EC 010Q07NA02

EC 010Q07NA03

El professor/a assenyala els aspectes més importants de
cada tema.

EC 010Q08NA01

EC 010Q08NA02

EC 010Q08NA03

Mantinc la concentració tota l'estona.

Començo a treballar en l'aprenentatge del contingut
immediatament.

Al començament, el professor/a m'explica en què treballaré.

EC 010Q09NA01

EC 010Q09NA02

EC 010Q09NA03

Passa molta estona fins que estic a punt de començar a
treballar.

EC 010Q10NA01

EC 010Q10NA02

EC 010Q10NA03

El professor/a m'explica què hauria d'aprendre amb cada
activitat.

EC 010Q11NA01

EC 010Q11NA02

EC 010Q11NA03

El professor/a indica el context més ampli de cada unitat
d'aprenentatge.

EC 010Q12NA01

EC 010Q12NA02

EC 010Q12NA03

M'avorreixo sovint.

Compara les classes de ciències del centre amb les classes extraescolars de ciències. On és més probable que
tinguin lloc les interaccions professorat-alumnat següents?
(Si al centre tens més d'un professor o professora de ciències, tria'n només un per a totes les comparacions.)
(Selecciona una resposta a cada fila.)
A les classes habituals al centre No hi ha cap diferència
Tinc una bona relació amb el professor/a

El professor/a s'interessa pel meu benestar.

El professor/a escolta el que vull dir.

Si necessito una ajuda extra, la rebré del meu
professor/a.

El professor/a em tracta de manera justa.

A les classes extraescolars

EC 011Q01NA01

EC 011Q01NA02

EC 011Q01NA03

EC 011Q02NA01

EC 011Q02NA02

EC 011Q02NA03

EC 011Q03NA01

EC 011Q03NA02

EC 011Q03NA03

EC 011Q04NA01

EC 011Q04NA02

EC 011Q04NA03

EC 011Q05NA01

EC 011Q05NA02

EC 011Q05NA03

Per què fas classes extraescolars de ciències aquest curs escolar?
(Per favor, selecciona totes les opcions que corresponguin.)

Vull aprendre més.

Vull preparar-me per als exàmens.

L'anunci de les classes particulars em va
cridar l'atenció.

Els meus pares volien que en fes.

Molts dels meus amics o amigues en fan.

El meu professorat m'ho va recomanar.

Vull treure més bones notes.

He de treure més bones notes.

Estudiar és gratificant.

Queda bé al currículum.

EC 012Q01NA01

EC 012Q02NA01

EC 012Q03NA01

EC 012Q04NA01

EC 012Q05NA01

EC 012Q06NA01

EC 012Q07NA01

EC 012Q08NA01

EC 012Q09NA01

EC 012Q10NA01

Queda bé al currículum.

És necessari per aconseguir una feina.

Altres motius.

EC 012Q11NA01

EC 012Q12NA01

Branching rule
Rule:

IF (^EC001Q01NA01> 0) THEN GOTO ^EC013R01 ELSE GOTO ^EC013

Per què no fas classes extraescolars de ciències aquest curs escolar?
(Selecciona totes les opcions que corresponguin.)

No em fan falta classes extraescolars de ciències.

Cap de les opcions que s'ofereixen s'adequa a les
meves necessitats.

No tinc gaires amics o amigues que en facin.

No tinc temps.

No les puc pagar.

El meu professorat ja en sap prou.

Els meus pares no volen que en faci.

Tenint en compte el que costen, crec que no val la
pena.

El meu professorat diu que no són útils.

Mai no he pensat a fer classes extraescolars de

EC 013Q01NA01

EC 013Q02NA01

EC 013Q03NA01

EC 013Q04NA01

EC 013Q05NA01

EC 013Q06NA01

EC 013Q07NA01

EC 013Q08NA01

EC 013Q09NA01

EC 013Q10NA01

Mai no he pensat a fer classes extraescolars de
ciències.
On jo visc no es fan classes extraescolars de
ciències.

En lloc d'això, la meva família m'ajuda.

En lloc d'això, els meus companys/es i les meves
amistats m'ajuden.

EC 013Q11NA01

EC 013Q12NA01

EC 013Q13NA01

Branching rule
Rule:

IF (^EC001Q02NA01 > 0) THEN GOTO ^ECInfo2 ELSE GOTO ^EC023

Apartat B: Classes extraescolars de matemàtiques

Què estudies a les classes extraescolars de matemàtiques?
(Selecciona una resposta a cada fila.)

Contingut tractat a les assignatures escolars habituals

Continguts nous o complementaris no tractats a les
assignatures escolars habituals

Sí

No

EC 014Q01NA01

EC 014Q01NA02

EC 014Q02NA01

EC 014Q02NA02

Quin tipus de classes extraescolars de matemàtiques reps aquest curs escolar?
(Selecciona totes les opcions que corresponguin.)

Classes particulars individuals

EC 015Q01NA01

Classes particulars a través d'Internet (p. ex., mitjançant
Skype™)

EC 015Q02NA01

Cursos en línia o per ordinador amb un programa o una
aplicació

EC 015Q03NA01

Ensenyament directe per part d'una persona

Ensenyament mitjançant l'enregistrament en vídeo per part
d'una persona

Grup petit d'estudi o de pràctiques (de 2 a 7 alumnes)

Grup gran d'estudi o de pràctiques (8 alumnes o més)

Altres tipus de classes extraescolars de matemàtiques

EC 015Q04NA01

EC 015Q05NA01

EC 015Q06NA01

EC 015Q07NA01

EC 015Q08NA01

Com es paguen aquestes classes extraescolars de matemàtiques?
(Selecciona totes les opcions que corresponguin.)

El govern o l'autoritat local o regional les ofereix o
les finança.

El meu centre les ofereix o les finança.

Les paga la meva família.

Les pago jo.

Altres persones o organitzacions les financen (p.
ex., fundacions, amics).

No les paga ningú.

EC 016Q01NA01

EC 016Q02NA01

EC 016Q03NA01

EC 016Q04NA01

EC 016Q05NA01

EC 016Q06NA01

On fas aquestes classes extraescolars de matemàtiques?
(Selecciona totes les opcions que corresponguin.)

Al centre escolar on estudio

En un altre lloc, és a dir, no pas al centre escolar on
estudio

EC 017Q01NA01

EC 017Q02NA01

Quines de les frases següents descriuen millor el professor/a o formador/a de les classes extraescolars de
matemàtiques?
(Selecciona totes les opcions que corresponguin.)

El professor/a és membre del professorat habitual de les assignatures
escolars d'aquest any.
El professor/a imparteix classes habitualment al centre a alumnat de la
meva edat, però no és el meu professor/a en cap de les meves
assignatures habituals.

EC 018Q01NA01

EC 018Q02NA01

El professor/a treballa principalment per a una empresa o organització
especialitzada en ensenyament extraescolar.

EC 018Q03NA01

El professor/a no forma part del personal docent especialitzat (p. ex., és
un alumne/a).

EC 018Q04NA01

Compara les classes de matemàtiques del centre amb les classes extraescolars de matemàtiques. On és més
probable que el professor/a faci el següent?
(Si al centre tens més d'un professor o professora de matemàtiques, tria'n només un per a totes les comparacions.)
(Selecciona una resposta a cada fila.)
A les classes habituals al centre No hi ha cap diferència

A les classes extraescolars

EC 019Q01NA01

EC 019Q01NA02

EC 019Q01NA03

EC 019Q02NA01

EC 019Q02NA02

EC 019Q02NA03

EC 019Q03NA01

EC 019Q03NA02

EC 019Q03NA03

EC 019Q04NA01

EC 019Q04NA02

EC 019Q04NA03

El professor/a analitza amb mi per què faig determinades
errades.

EC 019Q05NA01

EC 019Q05NA02

EC 019Q05NA03

El professor/a em dóna tasques que fan que em plantegi
noves idees o solucions.

EC 019Q06NA01

EC 019Q06NA02

EC 019Q06NA03

El professor/a està satisfet quan se m'acut una nova
solució a un problema

EC 019Q07NA01

EC 019Q07NA02

EC 019Q07NA03

El professor/a vol que m'esforci sempre, encara que la
meva feina no sigui sempre correcta.

EC 019Q08NA01

EC 019Q08NA02

EC 019Q08NA03

Crec que el professor/a sap per què hi ha determinades

EC 019Q09NA01

EC 019Q09NA02

EC 019Q09NA03

El professor/a m'ajuda a aprendre.

El professor/a explica les coses fins que les entenc.

El professor/a s'esforça molt per ajudar-me.

El professor/a em pregunta com resolc els problemes.

tasques que em costen.
El professor/a em dóna pistes o m'ofereix estratègies que
m'ajuden a resoldre una tasca.

EC 019Q10NA01

EC 019Q10NA02

EC 019Q10NA03

L'ajuda que m'ofereix el professor/a s'adapta als meus
problemes.

EC 019Q11NA01

EC 019Q11NA02

EC 019Q11NA03

El professor/a m'ajuda a trobar maneres de resoldre un
problema.

EC 019Q12NA01

EC 019Q12NA02

EC 019Q12NA03

EC 019Q13NA01

EC 019Q13NA02

EC 019Q13NA03

El professor/a adapta el contingut i el seu mètode de
treball a les meves necessitats.

EC 019Q14NA01

EC 019Q14NA02

EC 019Q14NA03

El professor/a modifica el contingut o la dificultat quan
tinc problemes.

EC 019Q15NA01

EC 019Q15NA02

EC 019Q15NA03

Un cop hem identificat per què tinc un problema
determinat, el professor/a m'ofereix una estratègia de
treball.

Compara les classes de matemàtiques habituals al centre amb les classes extraescolars de matemàtiques. On és més
probable que es produeixin les situacions següents?
(Si al centre tens més d'un professor o professora de matemàtiques, tria'n només un per a totes les comparacions.)
(Selecciona una resposta a cada fila.)
A les classes habituals al
centre

No hi ha cap diferència

A les classes extraescolars

EC 020Q01NA01

EC 020Q01NA02

EC 020Q01NA03

EC 020Q02NA01

EC 020Q02NA02

EC 020Q02NA03

EC 020Q03NA01

EC 020Q03NA02

EC 020Q03NA03

Passa molt de temps fins que reuneixo tot el material que
necessito per començar.

EC 020Q04NA01

EC 020Q04NA02

EC 020Q04NA03

El professor/a acostuma a explicar de quina manera la lliçó es
relaciona amb altres temes i assignatures.

EC 020Q05NA01

EC 020Q05NA02

EC 020Q05NA03

Parlo de temes que no tenen res a veure amb les nostres
tasques i el tema.

EC 020Q06NA01

EC 020Q06NA02

EC 020Q06NA03

Al final de la classe el professor/a resumeix els continguts
d'aprenentatge tractats.

EC 020Q07NA01

EC 020Q07NA02

EC 020Q07NA03

El professor/a assenyala els aspectes més importants de cada
tema.

EC 020Q08NA01

EC 020Q08NA02

EC 020Q08NA03

Mantinc la concentració tota l'estona.

Començo a treballar en l'aprenentatge del contingut
immediatament.

Al començament, el professor/a m'explica en què treballaré.

EC 020Q09NA01

EC 020Q09NA02

EC 020Q09NA03

Passa molta estona fins que estic a punt de començar a
treballar.

EC 020Q10NA01

EC 020Q10NA02

EC 020Q10NA03

El professor/a m'explica què hauria d'aprendre amb cada
activitat.

EC 020Q11NA01

EC 020Q11NA02

EC 020Q11NA03

El professor/a indica el context més ampli de cada unitat
d'aprenentatge.

EC 020Q12NA01

EC 020Q12NA02

EC 020Q12NA03

M'avorreixo sovint.

Compara les classes de matemàtiques del centre amb les classes extraescolars de matemàtiques. On és més
probable que tinguin lloc les interaccions professorat-alumnat següents?
(Si al centre tens més d'un professor o professora de matemàtiques, tria'n només un per a totes les comparacions.)
(Selecciona una resposta a cada fila.)

Tinc una bona relació amb el professor/a.

El professor/a s'interessa pel meu benestar.

El professor/a escolta el que vull dir.

Si necessito una ajuda extra, la rebré del meu
professor/a.

El professor/a em tracta de manera justa.

A les classes habituals al centre

No hi ha cap
diferència

A les classes extraescolars

EC 021Q01NA01

EC 021Q01NA02

EC 021Q01NA03

EC 021Q02NA01

EC 021Q02NA02

EC 021Q02NA03

EC 021Q03NA01

EC 021Q03NA02

EC 021Q03NA03

EC 021Q04NA01

EC 021Q04NA02

EC 021Q04NA03

EC 021Q05NA01

EC 021Q05NA02

EC 021Q05NA03

Per què fas classes extraescolars de matemàtiques aquest curs escolar?
(Selecciona totes les opcions que corresponguin.)

Vull aprendre més.

Vull preparar-me per als exàmens.

L'anunci de les classes particulars em va
cridar l'atenció.

Els meus pares volien que en fes.

Molts dels meus amics o amigues en fan.

El meu professorat m'ho va recomanar.

Vull treure més bones notes.

He de treure més bones notes.

Estudiar és gratificant.

Queda bé al currículum.

EC 022Q01NA01

EC 022Q02NA01

EC 022Q03NA01

EC 022Q04NA01

EC 022Q05NA01

EC 022Q06NA01

EC 022Q07NA01

EC 022Q08NA01

EC 022Q09NA01

EC 022Q10NA01

Queda bé al currículum.

És necessari per aconseguir una feina.

Altres motius.

EC 022Q11NA01

EC 022Q12NA01

Branching rule
Rule:

IF (^EC001Q02NA01 > 0) THEN GOTO ^EC023R01 ELSE GOTO ^EC023

Per què no fas classes extraescolars de matemàtiques aquest curs escolar?
(Selecciona totes les opcions que corresponguin.)

No em fan falta classes extraescolars de
matemàtiques.

EC 023Q01NA01

Cap de les opcions que s'ofereixen s'adequa a les
meves necessitats.

EC 023Q02NA01

No tinc gaires amics o amigues que en facin.

No tinc temps.

No les puc pagar.

El meu professorat ja en sap prou.

Els meus pares no volen que en faci.

Tenint en compte el que costen, crec que no val la
pena.

El meu professorat diu que no són útils.

Mai no he pensat a fer classes extraescolars de

EC 023Q03NA01

EC 023Q04NA01

EC 023Q05NA01

EC 023Q06NA01

EC 023Q07NA01

EC 023Q08NA01

EC 023Q09NA01

EC 023Q10NA01

Mai no he pensat a fer classes extraescolars de
matemàtiques.
On jo visc no es fan classes extraescolars de
matemàtiques.

En lloc d'això, la meva família m'ajuda.

En lloc d'això, els meus companys/es i les meves
amistats m'ajuden.

EC 023Q11NA01

EC 023Q12NA01

EC 023Q13NA01

Branching rule
Rule:

IF (^EC001Q03NA01 > 0) THEN GOTO ^ECInfo3 ELSE GOTO ^ECInfo4

Apartat C: Classes extraescolars de llengua catalana.

Quin tipus de classes extraescolars de llengua catalana i literatura reps aquest curs escolar?
(Selecciona totes les opcions que corresponguin.)

Classes particulars individuals

EC 024Q01NA01

Classes particulars a través d'Internet (p. ex., mitjançant
Skype™)

EC 024Q02NA01

Cursos en línia o per ordinador amb un programa o una
aplicació

EC 024Q03NA01

Ensenyament directe per part d'una persona

Ensenyament mitjançant l'enregistrament en vídeo per part
d'una persona

Grup petit d'estudi o de pràctiques (de 2 a 7 alumnes)

Grup gran d'estudi o de pràctiques (8 alumnes o més)

Altres tipus de classes extraescolars de llengua catalana

EC 024Q04NA01

EC 024Q05NA01

EC 024Q06NA01

EC 024Q07NA01

EC 024Q08NA01

Com es paguen aquestes classes extraescolars de llengua catalana?
(Selecciona totes les opcions que corresponguin.)

El govern o l'autoritat local o regional les ofereix o les
finança.

El meu centre les ofereix o les finança.

Les paga la meva família.

Les pago jo.

Altres persones o organitzacions les financen (p. ex.,
fundacions, amics).

No les paga ningú.

EC 025Q01NA01

EC 025Q02NA01

EC 025Q03NA01

EC 025Q04NA01

EC 025Q05NA01

EC 025Q06NA01

On fas aquestes classes extraescolars de llengua catalana?
(Selecciona totes les opcions que corresponguin.)

Al centre escolar on estudio

En un altre lloc, és a dir, no pas al centre escolar on
estudio

EC 026Q01NA01

EC 026Q02NA01

Quines de les frases següents descriuen millor el professor/a o formador/a de les classes extraescolars de llengua
catalana?
(Selecciona totes les opcions que corresponguin.)

El professor/a és membre del professorat habitual de les
assignatures escolars d'aquest any.
El professor/a imparteix classes habitualment al centre a alumnat de
la meva edat, però no és el meu professor/a en cap de les meves
assignatures habituals.

EC 027Q01NA01

EC 027Q02NA01

El professor/a treballa principalment per a una empresa o
organització especialitzada en ensenyament extraescolar.

EC 027Q03NA01

El professor/a no forma part del personal docent especialitzat (p. ex.,
és un alumne/a).

EC 027Q04NA01

Apartat D: Itinerari acadèmic

Havies fet classes extraescolars amb anterioritat durant la teva educació?
(Selecciona una resposta a cada fila.)

Durant l'educació infantil

Durant l'educació primària

Durant l'educació secundària obligatòria/programa de
qualificació professional inicial

Sí

No

EC 028Q01NA01

EC 028Q01NA02

EC 028Q02NA01

EC 028Q02NA02

EC 028Q03NA01

EC 028Q03NA02

Branching rule
Rule:
IF (^EC028Q01NA01 = 1 OR ^EC028Q02NA01 = 1 OR ^EC028Q03NA01 = 1) THEN GOTO ^EC029 ELSE
GOTO ^EC030

En total, durant quants anys has fet classes extraescolars?
(Selecciona l'opció del menú desplegable per respondre a la pregunta.)

EC 029Q01NA01

Anys

Selecciona...
Anys ( EC029Q01NA01 )
Selecciona...
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Qui de la teva família t'ajuda normalment amb els deures o l'estudi personal?
(Selecciona una resposta a cada fila.)

Mare o tutora

Pare o tutor

Germans o germanes

Avis

Altres familiars

Ningú

Una altra persona

Sí

No

EC 030Q01NA01

EC 030Q01NA02

EC 030Q02NA01

EC 030Q02NA02

EC 030Q03NA01

EC 030Q03NA02

EC 030Q04NA01

EC 030Q04NA02

EC 030Q05NA01

EC 030Q05NA02

EC 030Q06NA01

EC 030Q06NA02

EC 030Q07NA01

EC 030Q07NA02

Vas canviar de centre mentre estaves cursant l'educació primària?
(Per favor, selecciona una resposta.)

No, vaig cursar tota l'eduació primària al mateix
centre.

Sí, vaig canviar de centre una vegada.

Sí, vaig canviar de centre dues o més vegades.

EC 031Q01TA01

EC 031Q01TA02

EC 031Q01TA03

Vas canviar de centre mentre estaves cursant l'educació secundària obligatòria/programa de qualificació professional
inicial?
(Per favor, selecciona una resposta.)

No, vaig cursar tota l'educació secundària
obligatòria/programa de qualificació professional
inicial al mateix centre.

Sí, vaig canviar de centre una vegada.

Sí, vaig canviar de centre dues o més vegades.

EC 032Q01TA01

EC 032Q01TA02

EC 032Q01TA03

Has canviat el teu programa d'estudis alguna vegada?
(P. ex., de l'ESO a un programa de diversificació curricular, o de l'ESO a un PQPI)

(Selecciona una resposta.)

No.

Sí, he canviat de programa d'estudis una vegada.

Sí, he canviat de programa d'estudis dues o més
vegades.

EC 033Q01NA01

EC 033Q01NA02

EC 033Q01NA03

Moltes gràcies per contestar aquest qüestionari!

