Les preguntes que trobaràs en aquest qüestionari s'agrupen en diferents temes:
la teva família, casa teva i tu
la teva opinió sobre la teva vida
qüestions relatives a la migració
la teva salut
el teu centre
les activitats que fas a casa i durant el teu temps lliure
Llegeix amb deteniment cada pregunta i en contestar sigues tant precís/isa com puguis.
En aquest qüestionari no hi ha respostes correctes ni incorrectes. Has de triar les respostes que creguis que descriuen millor la teva realitat.
Pots demanar ajuda si no comprens alguna cosa o si no estàs segur/a de com contestar una pregunta.
Algunes preguntes fan referència a les ciències. Per contestar-les, has de tenir en compte totes les assignatures el contingut de les quals té relació amb
la ciència. És possible que al teu centre s'imparteixin diferents assignatures de ciències, com ara física, química, biologia, ciències de la Terra i de l'espai,
geologia, astronomia, ciències aplicades i tecnologia (p. ex., tecnologia); o bé que s'hi imparteixi una assignatura ciència general o integrada (p. ex.,
ciències naturals).
El botó per passar a la pregunta següent es troba a la part inferior dreta de la pantalla. En alguns casos potser hauràs de desplaçar-te cap avall per
accedir a aquest botó.
Les teves respostes es combinaran amb altres per calcular mitjanes i totals en els quals no es pot identificar ningú. Es mantindrà la
confidencialitat de les teves respostes.

La teva família, casa teva i tu

Quin curs fas?
(Selecciona l'opció adient del menú desplegable)

ST001Q01TA01

Curs

Selecciona...
Curs ( ST001Q01TA01 )
Selecciona...
1r d’ESO
2n d'ESO
3r d'ESO
4t d'ESO
1r Batxillerat

A quin dels programes següents ets?
(Selecciona una resposta.)

Educació secundària obligatòria (ESO)

Programa de qualificació professional inicial (PQPI)

Batxillerat

Cicles formatius de FP de grau mitjà

ST002Q01TA01

ST002Q01TA02

ST002Q01TA03

ST002Q01TA04

Quina és la teva data de naixement?
(Indica el dia, el mes, i l'any en què vas néixer)

ST003Q01TA01

Dia

Selecciona...
Dia ( ST003Q01TA01 )
Selecciona...
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
ST003Q02TA01

Mes

Selecciona...
Mes ( ST003Q02TA01 )
Selecciona...
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
ST003Q03TA01

Any

Selecciona...
Any ( ST003Q03TA01 )
Selecciona...
1998
1999
2000
2001

Consistency check rule
Rule:

IF (^ST003Q01TA01 = null OR ^ST003Q02TA01 = null OR ^ST003Q03TA01 = null)

Message:

Per favor, entra la teva data de naixement completa

Ets noia o noi?
(Selecciona una resposta.)

Noia

Noi

ST004Q01TA01

ST004Q01TA02

Quin és el nivell màxim d'estudis acabats per la teva mare?
Si no estàs segur/a de quina casella escollir, demana ajuda a l'administrador/a de la prova.

(Selecciona una resposta.)

Batxillerat

Cicles formatius de grau mitjà

Educació secundària obligatòria

Educació primària

No va acabar l'educació primària

ST005Q01TA01

ST005Q01TA02

ST005Q01TA03

ST005Q01TA04

ST005Q01TA05

La teva mare té alguna de les qualificacions següents?
Si no estàs segur/a de com contestar aquesta pregunta, demana ajuda a l’administrador/a de la prova.

(Selecciona una resposta a cada fila.)

Doctorat universitari

Títol universitari (diplomatura i/o llicenciatura)

Títol de tècnica superior de formació professional

Títol de tècnica de grau mitjà de formació professional

Sí

No

ST006Q01TA01

ST006Q01TA02

ST006Q02TA01

ST006Q02TA02

ST006Q03TA01

ST006Q03TA02

ST006C 04TA01

ST006C 04TA02

Quin és el nivell màxim d'estudis acabats pel teu pare?
Si no estàs segur/a de quina casella escollir, demana ajuda a l'administrador/a de la prova.

(Selecciona una resposta.)

Batxillerat

Cicles formatius de grau mitjà

Educació secundària obligatòria

Educació primària

No va acabar l'educació primària

ST007Q01TA01

ST007Q01TA02

ST007Q01TA03

ST007Q01TA04

ST007Q01TA05

El teu pare té alguna de les qualificacions següents?
Si no estàs segur de quina casella seleccionar, per favor demana ajuda a l'aplicador/a de la prova

(Selecciona una resposta a cada fila.)

Doctorat universitari

Títol universitari (diplomatura i/o llicenciatura)

Títol de tècnic superior de formació professional

Títol de tècnic de grau mitjà de formació professional

Sí

No

ST008Q01TA01

ST008Q01TA02

ST008Q02TA01

ST008Q02TA02

ST008Q03TA01

ST008Q03TA02

ST008C 04TA01

ST008C 04TA02

Què fa actualment la teva mare?
(Selecciona una resposta.)

És una treballadora assalariada a temps complet.

És una treballadora assalariada a temps parcial.

No treballa, però està buscant feina.

Altres (per exemple, tasques domèstiques, jubilada).

ST009Q01TA01

ST009Q01TA02

ST009Q01TA03

ST009Q01TA04

Què fa actualment el teu pare?
(Selecciona una resposta.)

És un treballador assalariat a temps complet.

És un treballador assalariat a temps parcial.

No treballa, però està buscant feina.

Altres (per exemple, tasques domèstiques, jubilat).

ST010Q01TA01

ST010Q01TA02

ST010Q01TA03

ST010Q01TA04

Quin dels objectes següents hi ha a casa teva?
(Selecciona una resposta a cada fila.)

Una taula per estudiar

Una habitació per a tu sol/a

Un lloc tranquil per estudiar

Un ordinador que pots utilitzar per fer els deures de l'escola

Programari educatiu

Una connexió a Internet

Literatura clàssica (p. ex., Josep Pla)

Llibres de poesia

Obres d'art (per exemple, quadres)

Llibres útils per a la teva feina escolar

Sí

No

ST011Q01TA01

ST011Q01TA02

ST011Q02TA01

ST011Q02TA02

ST011Q03TA01

ST011Q03TA02

ST011Q04TA01

ST011Q04TA02

ST011Q05TA01

ST011Q05TA02

ST011Q06TA01

ST011Q06TA02

ST011Q07TA01

ST011Q07TA02

ST011Q08TA01

ST011Q08TA02

ST011Q09TA01

ST011Q09TA02

ST011Q10TA01

ST011Q10TA02

Llibres tècnics de consulta

Un diccionari

Un reproductor de DVD

Un televisor de pantalla plana

Televisió de pagament

Llibres d'art, de música o de dibuix

Càmera de vídeo

Televisió de pagament

Cinema domèstic

ST011Q11TA01

ST011Q11TA02

ST011Q12TA01

ST011Q12TA02

ST011Q13TA01

ST011Q13TA02

ST011Q14NA01

ST011Q14NA02

ST011Q15NA01

ST011Q15NA02

ST011Q16NA01

ST011Q16NA02

ST011Q17TA01

ST011Q17TA02

ST011Q18TA01

ST011Q18TA02

ST011Q19TA01

ST011Q19TA02

Quants dels objectes següents hi ha a casa teva?
(Selecciona una resposta a cada fila.)

Televisors

Cotxes

Habitacions amb banyera o dutxa

Telèfons mòbils sense connexió a Internet

Telèfons mòbils amb connexió a Internet (p. ex., telèfons intel·ligents)

Ordinadors (ordinador de taula o portàtil)

Tauleta (p. ex., iPad, BlackBerry, PlayBook)

Lector de llibres electrònics (p. ex., Kindle)

Instruments musicals (p. ex., guitarra, piano)

Cap

Un

Dos

Tres o més

ST012Q01TA01

ST012Q01TA02

ST012Q01TA03

ST012Q01TA04

ST012Q02TA01

ST012Q02TA02

ST012Q02TA03

ST012Q02TA04

ST012Q03TA01

ST012Q03TA02

ST012Q03TA03

ST012Q03TA04

ST012Q04NA01

ST012Q04NA02

ST012Q04NA03

ST012Q04NA04

ST012Q05NA01

ST012Q05NA02

ST012Q05NA03

ST012Q05NA04

ST012Q06NA01

ST012Q06NA02

ST012Q06NA03

ST012Q06NA04

ST012Q07NA01

ST012Q07NA02

ST012Q07NA03

ST012Q07NA04

ST012Q08NA01

ST012Q08NA02

ST012Q08NA03

ST012Q08NA04

ST012Q09NA01

ST012Q09NA02

ST012Q09NA03

ST012Q09NA04

Quants llibres hi ha a casa vostra?
Normalment hi ha uns 40 llibres per metre de prestatgeria. No hi incloguis revistes, diaris o els teus llibres escolars.

(Selecciona una resposta.)

0-10 llibres

11-25 llibres

26-100 llibres

101-200 llibres

201-500 llibres

Més de 500 llibres

ST013Q01TA01

ST013Q01TA02

ST013Q01TA03

ST013Q01TA04

ST013Q01TA05

ST013Q01TA06

Les dues preguntes que trobaràs a continuació fan referència a la feina de la teva mare:
(Si no treballa en aquest moment, indica’ns quina va ser la seva darrera feina principal.)

Quina és la feina principal de la teva mare?
(per exemple, mestra d'escola, ajudant de cuina, cap de vendes)
Introdueix el nom de la feina.
Què fa la teva mare a la seva feina principal?
(per exemple, fa classes en un institut, ajuda el/la cuiner/a a preparar el menjar d'un restaurant, dirigeix un
equip de vendes)
Fes servir una frase per descriure el tipus de tasca que fa o va fer en aquesta feina.

ST014Q01TA01

ST014Q02TA01

Les dues preguntes que trobaràs a continuació fan referència a la feina del teu pare:
(Si no treballa en aquest moment, indica’ns quina va ser la seva última feina.)

Quina és la feina principal del teu pare?
(per exemple, mestre d'escola, ajudant de cuina, cap de vendes)
Introdueix el nom de la feina.
Què fa el teu pare a la seva feina principal?
(per exemple, fa classes en un institut, ajuda el/la cuiner/a a preparar el menjar d'un restaurant, dirigeix un
equip de vendes)
Fes servir una frase per descriure el tipus de tasca que fa o va fer en aquesta feina.

ST015Q01TA01

ST015Q02TA01

Apartat B: La teva opinió sobre la teva vida

Branching rule
Rule:
IF (^ST003Q02TA01 = 01 OR ^ST003Q02TA01 = 03 OR ^ST003Q02TA01 = 05 OR ^ST003Q02TA01 = 07
OR ^ST003Q02TA01 = 09 OR ^ST003Q02TA01 = 11 OR ^ST003Q02TA01 = null) THEN GOTO ^ST016 ELSE GOTO
^ST017

La pregunta següent fa referència al teu nivell de satisfacció amb la vida, en una escala del 0 al 10. El zero indica que no n'estàs "gens satisfet", i el 10,
que n'estàs "completament satisfet".

En general, estàs satisfet/a amb la teva vida actual?
(Desplaça la barra per indicar el nombre apropiat.)

ST016Q01NA01

0
gens satisfet

10
completament satisfet

Branching rule
Rule:
IF (^ST003Q02TA01 = 01 OR ^ST003Q02TA01 = 03 OR ^ST003Q02TA01 = 05 OR ^ST003Q02TA01 = 07
OR ^ST003Q02TA01 = 09 OR ^ST003Q02TA01 = 11 OR ^ST003Q02TA01 = null) THEN GOTO ^ST018 ELSE GOTO
^ST017

Imagina una escala amb els graons numerats des del zero, al principi, al deu, a dalt de tot. La part de dalt de l'escala
representa la millor de les vides per a tu, i la part de baix, la pitjor de les vides.
(Desplaça les barres per indicar els nombres apropiats.)

ST017Q01NA01

En quin graó diries que ets ara mateix?
0
la pitjor de les vides

10
la millor de les vides
ST017Q02NA01

En quin graó creus que estaràs d'aquí a cinc anys?
0
la pitjor de les vides

10
la millor de les vides

Pensa en la teva vida: fins a quin punt estàs d'acord amb les afirmacions següents?
(Selecciona una resposta a cada fila.)

La vida em va bé.

La meva vida és acceptable.

M'agradaria canviar moltes coses de la meva vida.

M'agradaria tenir un altre tipus de vida.

Tinc una bona vida.

Tinc el que vull a la vida.

La meva vida és millor que la de la majoria de companys i companyes

Totalment en
desacord

En desacord

D'acord

Totalment
d'acord

ST018Q01NA01

ST018Q01NA02

ST018Q01NA03

ST018Q01NA04

ST018Q02NA01

ST018Q02NA02

ST018Q02NA03

ST018Q02NA04

ST018Q03NA01

ST018Q03NA02

ST018Q03NA03

ST018Q03NA04

ST018Q04NA01

ST018Q04NA02

ST018Q04NA03

ST018Q04NA04

ST018Q05NA01

ST018Q05NA02

ST018Q05NA03

ST018Q05NA04

ST018Q06NA01

ST018Q06NA02

ST018Q06NA03

ST018Q06NA04

ST018Q07NA01

ST018Q07NA02

ST018Q07NA03

ST018Q07NA04

Apartat C: Qüestions relatives a la migració

En quina comunitat autònoma o país vàreu néixer tu i els teus pares?
(Selecciona una resposta a cada columna.)

Andalusia

Aragó

Principat d’Astúries

Illes Balears

Illes Canàries

Cantàbria

Castella i Lleó

Castella la Manxa

Catalunya

Extremadura

Tu mateix/a

Mare

Pare

ST019AQ01T01

ST019BQ01T01

ST019C Q01T01

ST019AQ01T02

ST019BQ01T02

ST019C Q01T02

ST019AQ01T03

ST019BQ01T03

ST019C Q01T03

ST019AQ01T04

ST019BQ01T04

ST019C Q01T04

ST019AQ01T05

ST019BQ01T05

ST019C Q01T05

ST019AQ01T06

ST019BQ01T06

ST019C Q01T06

ST019AQ01T07

ST019BQ01T07

ST019C Q01T07

ST019AQ01T08

ST019BQ01T08

ST019C Q01T08

ST019AQ01T09

ST019BQ01T09

ST019C Q01T09

ST019AQ01T10

ST019BQ01T10

ST019C Q01T10

Galícia

La Rioja

Comunitat de Madrid

Regió de Múrcia

Comunitat Foral de Navarra

País Basc

València

Ceuta o Melilla

En un altre país

ST019AQ01T11

ST019BQ01T11

ST019C Q01T11

ST019AQ01T12

ST019BQ01T12

ST019C Q01T12

ST019AQ01T13

ST019BQ01T13

ST019C Q01T13

ST019AQ01T14

ST019BQ01T14

ST019C Q01T14

ST019AQ01T15

ST019BQ01T15

ST019C Q01T15

ST019AQ01T16

ST019BQ01T16

ST019C Q01T16

ST019AQ01T17

ST019BQ01T17

ST019C Q01T17

ST019AQ01T18

ST019BQ01T18

ST019C Q01T18

ST019AQ01T19

ST019BQ01T19

ST019C Q01T19

Branching rule
Rule:
IF (^ST019AQ01T01 = 0 AND ^ST019BQ01T01 = 0 AND ^ST019CQ01T01 = 0 AND ^ST019AQ01T02 = 0
AND ^ST019BQ01T02 = 0 AND ^ST019CQ01T02 = 0 AND ^ST019AQ01T03 = 0 AND ^ST019BQ01T03 = 0 AND
^ST019CQ01T03 = 0 AND ^ST019AQ01T04 = 0 AND ^ST019BQ01T04 = 0 AND ^ST019CQ01T04 = 0 AND
^ST019AQ01T05 = 0 AND ^ST019BQ01T05 = 0 AND ^ST019CQ01T05 = 0 AND ^ST019AQ01T06 = 0 AND
^ST019BQ01T06 = 0 AND ^ST019CQ01T06 = 0 AND ^ST019AQ01T07 = 0 AND ^ST019AQ01T07 = 0 AND
^ST019AQ01T07 = 0 AND ^ST019AQ01T08 = 0 AND ^ST019AQ01T08 = 0 AND ^ST019AQ01T08 = 0 AND
^ST019AQ01T09 = 0 AND ^ST019AQ01T09 = 0 AND ^ST019AQ01T09 = 0 AND ^ST019AQ01T10 = 0 AND
^ST019AQ01T10 = 0 AND ^ST019AQ01T10 = 0 AND ^ST019AQ01T11 = 0 AND ^ST019AQ01T11 = 0 AND
^ST019AQ01T11 = 0 AND ^ST019AQ01T12 = 0 AND ^ST019AQ01T12 = 0 AND ^ST019AQ01T12 = 0 AND
^ST019AQ01T13 = 0 AND ^ST019AQ01T13 = 0 AND ^ST019AQ01T13 = 0 AND ^ST019AQ01T14 = 0 AND
^ST019AQ01T14 = 0 AND ^ST019AQ01T14 = 0 AND ^ST019AQ01T15 = 0 AND ^ST019AQ01T15 = 0 AND
^ST019AQ01T15 = 0 AND ^ST019AQ01T16 = 0 AND ^ST019AQ01T16 = 0 AND ^ST019AQ01T16 = 0 AND
^ST019AQ01T17 = 0 AND ^ST019AQ01T17 = 0 AND ^ST019AQ01T17 = 0 AND ^ST019AQ01T18 = 0 AND
^ST019AQ01T18 = 0 AND ^ST019AQ01T18 = 0 AND ^ST019AQ01T19 = 0 AND ^ST019AQ01T19 = 0 AND
^ST019AQ01T19 = 0) THEN GOTO ^ST022 ELSE IF (^ST019AQ01T01 = 0 AND (^ST003Q02TA01 = 01 OR
^ST003Q02TA01 = 03 OR ^ST003Q02TA01 = 05 OR ^ST003Q02TA01 = 07 OR ^ST003Q02TA01 = 09 OR
^ST003Q02TA01 = 11 OR ^ST003Q02TA01 = null)) THEN GOTO ^ST020 ELSE IF (^ST019AQ01T01 = 0 AND
(^ST003Q02TA01 = 02 OR ^ST003Q02TA01 = 04 OR ^ST003Q02TA01 = 06 OR ^ST003Q02TA01 = 08 OR
^ST003Q02TA01 = 10 OR ^ST003Q02TA01 = 12)) THEN GOTO ^ST021 ELSE GOTO ^ST022

Quina edat tenies quan vas arribar a aquesta comunitat autònoma?
(Introdueix l'edat que tenies quan vas arribar-hi. Si tenies menys de 12 mesos, introdueix "0" (zero).)

anys

ST020Q01TA01

Consistency check rule
Rule:

IF ^ST020Q01TA01 >16

Message:

Per favor, revisa l'edat que has entrat

Branching rule
Rule:
IF (^ST003Q02TA01 = 01 OR ^ST003Q02TA01 = 03 OR ^ST003Q02TA01 = 05 OR ^ST003Q02TA01 = 07
OR ^ST003Q02TA01 = 09 OR ^ST003Q02TA01 = 11 OR ^ST003Q02TA01 = null) THEN GOTO ^ST022 ELSE GOTO
^ST021

Quina edat tenies quan vas arribar a aquesta comunitat autònoma?
(Selecciona l'opció adient del menú desplegable per respondre a la pregunta. Si tenies menys de 12 mesos, selecciona l'opció "0-1 any " (de zero a
un any).)

ST021Q01TA01

Selecciona...
( ST021Q01TA01 )
Selecciona...
0 - 1 anys
1 any
2 anys
3 anys
4 anys
5 anys
6 anys
7 anys
8 anys
9 anys
10 anys
11 anys
12 anys
13 anys
14 anys
15 anys
16 anys

Quina llengua parles a casa teva la major part del temps?
(Selecciona una resposta.)

Castellà

Català

Gallec

Valencià

Basc

Una altra llengua

ST022Q01TA01

ST022Q01TA02

ST022Q01TA03

ST022Q01TA04

ST022Q01TA05

ST022Q01TA06

Branching rule
Rule:
IF (^ST022Q01TA01 >0 AND ^ST019AQ01T01 >0 AND ^ST019BQ01T01 >0 AND ^ST019CQ01T01 >0)
THEN GOTO ^ST024 ELSE IF (^ST022Q01TA01 = 0 AND ^ST022Q01TA02 = 0 AND ^ST022Q01TA03 = 0 AND
^ST022Q01TA04 = 0 AND ^ST022Q01TA05 = 0 AND ^ST022Q01TA06 = 0) THEN GOTO ^ST024 ELSE GOTO ^ST023

Quina llengua fas servir normalment per parlar amb les persones següents?
(Selecciona una resposta a cada fila.)

Normalment la meva llengua
materna

La meva mare

El meu pare

Els meus germans i/o germanes

El meu millor amic o amiga

Els meus companys i companyes de classe

La meva llengua materna i
Normalment la llengua
la llengua catalana en
catalana
proporcions iguals

No aplicable

ST023Q01TA01

ST023Q01TA02

ST023Q01TA03

ST023Q01TA04

ST023Q02TA01

ST023Q02TA02

ST023Q02TA03

ST023Q02TA04

ST023Q03TA01

ST023Q03TA02

ST023Q03TA03

ST023Q03TA04

ST023Q04TA01

ST023Q04TA02

ST023Q04TA03

ST023Q04TA04

ST023Q05TA01

ST023Q05TA02

ST023Q05TA03

ST023Q05TA04

La discriminació fa referència a un comportament negatiu cap a algunes persones pel fet de pertànyer a un grup
determinat. Et consideres part d'un grup ètnic o cultural que és discriminat a aquesta comunitat autònoma?
Alguns exemples són el fet de tenir menys oportunitats de rebre beques o aconseguir feines o allotjament, o el fet de rebre un tracte menys amable que
altres persones, ser insultat, assetjat o atacat a causa de l'origen ètnic o cultural.

(Selecciona una resposta.)

Sí

No

ST024Q01NA01

ST024Q01NA02

Branching rule
Rule:
IF (^ST024Q01NA01 >0) THEN GOTO ^ST025 ELSE IF (^ST024Q01NA02 >0 AND (^ST019AQ01T01 = 0
OR ^ST019BQ01T01 = 0 OR ^ST019CQ01T01 = 0)) THEN GOTO ^ST025 ELSE IF (^ST024Q01NA02 >0 AND
^ST022Q01TA01 = 0) THEN GOTO ^ST025 ELSE GOTO ^STInfo4

Pensa en la teva experiència al centre: a quants membres del professorat del teu centre es poden aplicar les
afirmacions següents?
(Selecciona una resposta a cada fila.)
A cap o a gairebé
cap

A alguns

A la majoria

A tots o gairebé
tots

ST025Q01NA01

ST025Q01NA02

ST025Q01NA03

ST025Q01NA04

ST025Q02NA01

ST025Q02NA02

ST025Q02NA03

ST025Q02NA04

ST025Q03NA01

ST025Q03NA02

ST025Q03NA03

ST025Q03NA04

ST025Q04NA01

ST025Q04NA02

ST025Q04NA03

ST025Q04NA04

Culpen les persones del meu grup ètnic o cultural d'alguns dels problemes
d'aquesta comunitat autònoma.

ST025Q05NA01

ST025Q05NA02

ST025Q05NA03

ST025Q05NA04

Mostren comprensió envers la diversitat d'opinions que hi ha dins el meu
grup ètnic o cultural.

ST025Q06NA01

ST025Q06NA02

ST025Q06NA03

ST025Q06NA04

Tracten igual l'alumnat del meu grup ètnic o cultural que la resta de
l'alumnat.

ST025Q07NA01

ST025Q07NA02

ST025Q07NA03

ST025Q07NA04

Tenen unes expectatives acadèmiques més baixes respecte a l'alumnat del
meu grup ètnic o cultural que respecte a la resta de l'alumnat.

ST025Q08NA01

ST025Q08NA02

ST025Q08NA03

ST025Q08NA04

Tenen unes expectatives acadèmiques més altes respecte a l'alumnat del
meu grup ètnic o cultural que respecte a la resta de l'alumnat.

ST025Q09NA01

ST025Q09NA02

ST025Q09NA03

ST025Q09NA04

Parlen de manera respectuosa sobre persones del meu grup ètnic o
cultural.

Tenen idees equivocades sobre la història del meu grup ètnic o cultural.

Estan disposats a tenir contacte personal amb persones del meu grup
ètnic o cultural.

Fan comentaris negatius sobre les persones del meu grup ètnic o cultural.

Fan servir els mateixos criteris per qualificar l'alumnat del meu grup ètnic o
cultural que la resta de l'alumnat.
Fan servir els mateixos criteris disciplinaris en cas de mal comportament
per a l'alumnat del meu grup ètnic o cultural que per a la resta de
l'alumnat.

ST025Q10NA01

ST025Q10NA02

ST025Q10NA03

ST025Q10NA04

ST025Q11NA01

ST025Q11NA02

ST025Q11NA03

ST025Q11NA04

Apartat D: La teva salut

Quant fas d'alçada?
(Introdueix el nombre apropiat.)

cm

ST026Q01NA01

Consistency check rule
Rule:

IF (^ST026Q01NA01 < 90 OR ^ST026Q01NA01 >230)

Message:

Per favor, revisa el nombre que has entrat

Quant peses?
(Introdueix el nombre apropiat.)

kg

ST027Q01NA01

Consistency check rule
Rule:

IF (^ST027Q01NA01 < 30 OR ^ST027Q01NA01 >150)

Message:

Per favor, revisa el nombre que has entrat

Si et quedes a dinar al centre, d'on prové el teu menjar?
(Selecciona una resposta.)

No dino mai al centre.

De casa.

D'algun lloc del centre.

D'un altre lloc.

ST028Q01NA01

ST028Q01NA02

ST028Q01NA03

ST028Q01NA04

Durant els últims set dies, quants dies has inclòs les begudes i aliments següents al teu menjar?
(Selecciona una resposta del menú desplegable.)

ST029Q01NA01

Fruita (p. ex., pomes, taronges, plàtans, mandarines)

Selecciona...

Fruita (p. ex., pomes, taronges, plàtans, mandarines) ( ST029Q01NA01 )
Selecciona...
0 dies
1 dia
2 dies
3 dies
4 dies
5 dies
6 dies
7 dies
ST029Q02NA01

Menjar ràpid (p. ex., de McDonalds o de Burger King)

Selecciona...

Menjar ràpid (p. ex., de McDonalds o de Burger King) ( ST029Q02NA01 )
Selecciona...
0 dies
1 dia
2 dies
3 dies
4 dies
5 dies
6 dies
7 dies
ST029Q03NA01

Verdures i hortalisses (p. ex., pastanagues, enciam, mongetes verdes)

Selecciona...

Verdures i hortalisses (p. ex., pastanagues, enciam, mongetes verdes) ( ST029Q03NA01 )
Selecciona...
0 dies
1 dia
2 dies
3 dies
4 dies
5 dies
6 dies
7 dies
ST029Q04NA01

Refrescos carbonatats (p. ex., Coca-cola, Fanta)

Refrescos carbonatats (p. ex., Coca-cola, Fanta) ( ST029Q04NA01 )
Selecciona...
0 dies
1 dia
2 dies
3 dies
4 dies
5 dies
6 dies
7 dies

Selecciona...

En alguna de les classes d'aquest any acadèmic t'han ensenyat alguna de les qüestions següents?
(Selecciona una resposta a cada fila.)

Els avantatges de seguir una dieta saludable

Els riscs de consumir alcohol, tabac i altres drogues

Els avantatges de practicar activitats físiques

Els riscs de malalties infeccioses (p. ex., tuberculosi, SIDA)

Sí

No

ST030Q01NA01

ST030Q01NA02

ST030Q02NA01

ST030Q02NA02

ST030Q03NA01

ST030Q03NA02

ST030Q04NA01

ST030Q04NA02

Aquest any acadèmic, de mitjana, quants dies a la setmana fas classes d'educació física?
(Selecciona l'opció adient del menú desplegable per respondre a la pregunta.)

ST031Q01NA01

Selecciona...
( ST031Q01NA01 )
Selecciona...
0 dies
1 dia
2 dies
3 dies
4 dies
5 dies

Fora de l'escola, durant els darrers set dies, quants dies has practicat les activitats físiques següents?
(Selecciona l'opció adient dels menús desplegables per respondre a les preguntes.)

Activitats físiques moderades, durant un total d'almenys 60 minuts cada dia (p. ex., anar a
caminar, pujar escales, anar amb bicicleta a l'escola, nedar)

ST032Q01NA01

Selecciona...

Activitats físiques moderades, durant un total d'almenys 60 minuts cada dia (p. ex., anar a caminar, pujar escales, anar amb bicicleta a l'escola,
nedar) ( ST032Q01NA01 )
Selecciona...
0 dies
1 dia
2 dies
3 dies
4 dies
5 dies
6 dies
7 dies
Activitats físiques intenses, que et fan suar i respirar fort, durant almenys 20 minuts cada dia
(p. ex., córrer, anar amb bicicleta, aeròbic, futbol, patinatge, tennis)

ST032Q02NA01

Selecciona...

Activitats físiques intenses, que et fan suar i respirar fort, durant almenys 20 minuts cada dia (p. ex., córrer, anar amb bicicleta, aeròbic, futbol,
patinatge, tennis) ( ST032Q02NA01 )
Selecciona...
0 dies
1 dia
2 dies
3 dies
4 dies
5 dies
6 dies
7 dies

Fins a quin punt estàs d'acord amb les afirmacions següents sobre tu mateix/a?
(Selecciona una resposta a cada fila.)

Quan estic físicament actiu/iva, m'agrada.

Quan estic físicament actiu/iva, m'omplo d'energia.

Quan estic físicament actiu/iva, el meu cos se sent bé.

Quan estic físicament actiu/iva, tinc una gran sensació de satisfacció.

Completament en
desacord

En desacord

D'acord

Completament
d'acord

ST033Q01NA01

ST033Q01NA02

ST033Q01NA03

ST033Q01NA04

ST033Q02NA01

ST033Q02NA02

ST033Q02NA03

ST033Q02NA04

ST033Q03NA01

ST033Q03NA02

ST033Q03NA03

ST033Q03NA04

ST033Q04NA01

ST033Q04NA02

ST033Q04NA03

ST033Q04NA04

Apartat E: El teu centre

Pensa en el teu centre: fins a quin punt estàs d’acord amb les afirmacions següents?
(Selecciona una resposta a cada fila.)

Em sento estrany (o deixat de banda) al centre.

Al centre faig amics fàcilment.

Sento que formo part d’aquest centre.

Al centre em sento incòmode i fora de lloc.

Sembla que agrado als altres alumnes.

Al centre em sento sol o sola.

Al centre estic content o contenta.

Al meu centre tot va com una seda

Estic satisfet o satisfeta amb el meu centre.

Totalment d'acord

D'acord

En desacord

Totalment en
desacord

ST034Q01TA01

ST034Q01TA02

ST034Q01TA03

ST034Q01TA04

ST034Q02TA01

ST034Q02TA02

ST034Q02TA03

ST034Q02TA04

ST034Q03TA01

ST034Q03TA02

ST034Q03TA03

ST034Q03TA04

ST034Q04TA01

ST034Q04TA02

ST034Q04TA03

ST034Q04TA04

ST034Q05TA01

ST034Q05TA02

ST034Q05TA03

ST034Q05TA04

ST034Q06TA01

ST034Q06TA02

ST034Q06TA03

ST034Q06TA04

ST034Q07TA01

ST034Q07TA02

ST034Q07TA03

ST034Q07TA04

ST034Q08TA01

ST034Q08TA02

ST034Q08TA03

ST034Q08TA04

ST034Q09TA01

ST034Q09TA02

ST034Q09TA03

ST034Q09TA04

Amb quina freqüència es donen aquests fets a les classes del teu centre?
(Selecciona una resposta a cada fila.)

L’alumnat no escolta el que diu el professor o la professora.

Hi ha soroll i desordre.

El professor o la professora ha d’esperar una bona estona
perquè l’alumnat calli.

L’alumnat no pot treballar bé.

L’alumnat no comença a treballar fins molta estona després
de l'inici de la classe.

A cada classe

A la majoria de les classes

A algunes classes

Mai o quasi mai

ST035Q01TA01

ST035Q01TA02

ST035Q01TA03

ST035Q01TA04

ST035Q02TA01

ST035Q02TA02

ST035Q02TA03

ST035Q02TA04

ST035Q03TA01

ST035Q03TA02

ST035Q03TA03

ST035Q03TA04

ST035Q04TA01

ST035Q04TA02

ST035Q04TA03

ST035Q04TA04

ST035Q05TA01

ST035Q05TA02

ST035Q05TA03

ST035Q05TA04

Pensa en el teu centre: fins a quin punt estàs d'acord amb les afirmacions següents?
(Selecciona una resposta a cada fila.)

L’escola no ha fet gaire per preparar-me per a la vida adulta de després de
l’escola.

L'escola ha estat una pèrdua de temps.

L’escola m’ha ajudat a agafar confiança per prendre decisions.

L’escola m’ha ensenyat coses que em poden ser útils en una feina.

Esforçar-me molt a l’escola m’ajudarà a trobar una bona feina.

Esforçar-me molt al meu centre m'ajudarà a anar a un bon centre universitari

M’agrada treure bones notes.

Esforçar-se a l’escola és important.

Totalment d'acord

D'acord

En desacord

Totalment en
desacord

ST036Q01TA01

ST036Q01TA02

ST036Q01TA03

ST036Q01TA04

ST036Q02TA01

ST036Q02TA02

ST036Q02TA03

ST036Q02TA04

ST036Q03TA01

ST036Q03TA02

ST036Q03TA03

ST036Q03TA04

ST036Q04TA01

ST036Q04TA02

ST036Q04TA03

ST036Q04TA04

ST036Q05TA01

ST036Q05TA02

ST036Q05TA03

ST036Q05TA04

ST036Q06TA01

ST036Q06TA02

ST036Q06TA03

ST036Q06TA04

ST036Q07TA01

ST036Q07TA02

ST036Q07TA03

ST036Q07TA04

ST036Q08TA01

ST036Q08TA02

ST036Q08TA03

ST036Q08TA04

Amb quina freqüència es donen aquests fets a les classes del teu centre?
(Selecciona una resposta a cada fila.)

El professorat vol que l'alumnat s'esforci.

El professorat fa saber a l'alumnat que pot tenir un millor rendiment.

Al professorat no li agrada que l'alumnat entregui treballs mal fets.

L'alumnat ha d'aprendre molt.

Mai

En algunes
classes

A la majoria de
les classes

A cada classe

ST037Q01TA01

ST037Q01TA02

ST037Q01TA03

ST037Q01TA04

ST037Q02TA01

ST037Q02TA02

ST037Q02TA03

ST037Q02TA04

ST037Q03TA01

ST037Q03TA02

ST037Q03TA03

ST037Q03TA04

ST037Q04TA01

ST037Q04TA02

ST037Q04TA03

ST037Q04TA04

Durant els darrers 12 mesos, amb quina freqüència has viscut les experiències següents al centre?
(Selecciona una resposta a cada fila.)

Altres alumnes m'han insultat.

Altres alumnes s'han ficat amb mi.

Altres alumnes m'han deixat fora d'alguna activitat expressament.

Altres alumnes s'han burlat de mi.

Altres alumnes m'han amenaçat.

Altres alumnes m'han pres o destrossat algunes de les meves coses.

Altres alumnes m'han pegat o m'han empès.

Altres alumnes han difós rumors desagradables sobre mi.

Una vegada a
Uns quants cops al
la setmana o
mes
més

Mai o gairebé mai

Uns quants cops
l'any

ST038Q01NA01

ST038Q01NA02

ST038Q01NA03

ST038Q01NA04

ST038Q02NA01

ST038Q02NA02

ST038Q02NA03

ST038Q02NA04

ST038Q03NA01

ST038Q03NA02

ST038Q03NA03

ST038Q03NA04

ST038Q04NA01

ST038Q04NA02

ST038Q04NA03

ST038Q04NA04

ST038Q05NA01

ST038Q05NA02

ST038Q05NA03

ST038Q05NA04

ST038Q06NA01

ST038Q06NA02

ST038Q06NA03

ST038Q06NA04

ST038Q07NA01

ST038Q07NA02

ST038Q07NA03

ST038Q07NA04

ST038Q08NA01

ST038Q08NA02

ST038Q08NA03

ST038Q08NA04

Durant els últims 12 mesos, amb quina freqüència has viscut les experiències següents al centre?
(Selecciona una resposta a cada fila.)

Mai o gairebé mai

Uns quants cops
l'any

Uns quants cops al
mes

Una vegada a
la setmana o
més

ST039Q01NA01

ST039Q01NA02

ST039Q01NA03

ST039Q01NA04

El professorat m’ha avaluat més estrictament que a la resta de
l’alumnat.

ST039Q02NA01

ST039Q02NA02

ST039Q02NA03

ST039Q02NA04

Tinc la sensació que el professorat creu que sóc menys intel·ligent del
que realment sóc.

ST039Q03NA01

ST039Q03NA02

ST039Q03NA03

ST039Q03NA04

ST039Q04NA01

ST039Q04NA02

ST039Q04NA03

ST039Q04NA04

ST039Q05NA01

ST039Q05NA02

ST039Q05NA03

ST039Q05NA04

ST039Q06NA01

ST039Q06NA02

ST039Q06NA03

ST039Q06NA04

El professorat m’ha triat menys vegades que a la resta de l’alumnat.

El professorat m’ha castigat més durament que a la resta de l’alumnat.

El professorat m’ha posat en ridícul davant d’altres persones.

El professorat m’ha fet comentaris insultants davant d’altres persones.

Pensa en el professorat del teu centre: fins a quin punt estàs d'acord amb les afirmacions següents?
(Selecciona una resposta a cada fila.)

Tinc una bona relació amb la majoria del meu professorat.

La majoria del meu professorat s'interessa pel meu benestar.

La majoria del meu professorat escolta veritablement el que tinc a dir.

Si necessito una ajuda extra, la rebré del meu professorat.

La majoria del professorat em tracta de manera justa.

El meu professorat s'interessa per les meves activitats escolars.

El meu professorat valora els meus esforços i resultats acadèmics.

El meu professorat està al meu costat quan tinc dificultats al centre.

El meu professorat m'anima a tenir confiança en mi mateix/a.

Totalment d'acord

D'acord

En desacord

Totalment en
desacord

ST040Q01TA01

ST040Q01TA02

ST040Q01TA03

ST040Q01TA04

ST040Q02TA01

ST040Q02TA02

ST040Q02TA03

ST040Q02TA04

ST040Q03TA01

ST040Q03TA02

ST040Q03TA03

ST040Q03TA04

ST040Q04TA01

ST040Q04TA02

ST040Q04TA03

ST040Q04TA04

ST040Q05TA01

ST040Q05TA02

ST040Q05TA03

ST040Q05TA04

ST040Q06NA01

ST040Q06NA02

ST040Q06NA03

ST040Q06NA04

ST040Q07NA01

ST040Q07NA02

ST040Q07NA03

ST040Q07NA04

ST040Q08NA01

ST040Q08NA02

ST040Q08NA03

ST040Q08NA04

ST040Q09NA01

ST040Q09NA02

ST040Q09NA03

ST040Q09NA04

ST040Q10NA01

ST040Q10NA02

ST040Q10NA03

ST040Q10NA04

ST040Q10NA01

ST040Q10NA02

ST040Q10NA03

ST040Q10NA04

ST040Q11NA01

ST040Q11NA02

ST040Q11NA03

ST040Q11NA04

ST040Q12NA01

ST040Q12NA02

ST040Q12NA03

ST040Q12NA04

El meu professorat m'explica el que he de fer per realitzar una tasca i per
què ho he de fer

ST040Q13NA01

ST040Q13NA02

ST040Q13NA03

ST040Q13NA04

El meu professorat aclareix conceptes i dóna informació detallada sobre
la tasca i les estratègies d'aprenentatge.

ST040Q14NA01

ST040Q14NA02

ST040Q14NA03

ST040Q14NA04

El meu professorat fa demostracions pràctiques d'habilitats que es
necessiten per resoldre tasques.

ST040Q15NA01

ST040Q15NA02

ST040Q15NA03

ST040Q15NA04

El meu professorat em fa preguntes perquè assimili millor el contingut
que estudio.

ST040Q16NA01

ST040Q16NA02

ST040Q16NA03

ST040Q16NA04

ST040Q17NA01

ST040Q17NA02

ST040Q17NA03

ST040Q17NA04

ST040Q18NA01

ST040Q18NA02

ST040Q18NA03

ST040Q18NA04

El meu professorat m'anima a aprendre noves habilitats.

El meu professorat fa observacions sobre el meu rendiment acadèmic.

El meu professorat m'ajuda a avançar quan em bloquejo.

Al meu centre s'escolta l'alumnat quan es prenen decisions.

Al meu centre les persones adultes escolten els suggeriments de
l'alumnat.

Qui paga les coses següents al teu centre?
(Selecciona una resposta a cada fila.)

Llibres de text

Dinars

Excursions

No en tenim, al meu
centre

És gratuït

Els meus pares o jo en Els meus pares o jo en
paguem la totalitat
paguem una part

ST041Q01NA01

ST041Q01NA02

ST041Q01NA03

ST041Q01NA04

ST041Q02NA01

ST041Q02NA02

ST041Q02NA03

ST041Q02NA04

ST041Q03NA01

ST041Q03NA02

ST041Q03NA03

ST041Q03NA04

Apartat F: Les activitats que fas a casa i durant el teu temps de lleure

A les vacances, quantes setmanes vas dedicar a les activitats següents?
(Si vas participar en una activitat durant almenys quatre dies, compta-la com una setmana sencera.)

(Desplaça la barra per indicar el nombre de setmanes correcte a cada fila.)

ST042Q01NA01

setmanes
Anar de viatge.
0

10
ST042Q02NA01

setmanes
Anar a la segona residència familiar.
0

10
ST042Q03NA01

setmanes
Treballar en una feina remunerada.
0

10
ST042Q04NA01

setmanes
Ajudar al negoci familiar.
0

10
ST042Q05NA01

setmanes

setmanes
Ajudar a casa o tenir cura dels meus germans/anes petits/ites.
0

10
ST042Q06NA01

setmanes
Fer cursos d'estiu o anar a l'escola d'estiu.
0

10
ST042Q07NA01

setmanes
Fer activitats a casa (p. ex., quedar amb els amics i amigues,
participar en activitats locals).
0

10
ST042Q08NA01

setmanes
Participar en un campament d'estiu (p. ex., campament artístic o
esportiu).
0

10
ST042Q09NA01

setmanes
Participar en un programa de voluntariat (p. ex., ajuda a persones
discapacitades).
0

10
ST042Q10NA01

setmanes
Visitar la família i les amistats.
0

10

Branching rule
Rule:

IF (^ST042Q01NA01 = 0 OR ^ST042Q01NA01 = null) THEN GOTO ^ST043 ELSE GOTO ^ST044

Per quins motius no vas anar de viatge durant les vacances?
(Selecciona una resposta.)

Per motius econòmics

Per altres motius

ST043Q01NA01

ST043Q01NA02

En els darrers 12 mesos, amb quina freqüència vas participar en les activitats següents?
(Selecciona una resposta a cada fila.)

Visitar un museu.

Visitar una exposició d'art.

Anar a un concert de música clàssica.

Anar a un concert de música rock/pop.

Anar al teatre.

Anar a un esdeveniment esportiu.

Gens

Un o dos cops

Tres o quatre
cops

Més de quatre cops

ST044Q01NA01

ST044Q01NA02

ST044Q01NA03

ST044Q01NA04

ST044Q02NA01

ST044Q02NA02

ST044Q02NA03

ST044Q02NA04

ST044Q03NA01

ST044Q03NA02

ST044Q03NA03

ST044Q03NA04

ST044Q04NA01

ST044Q04NA02

ST044Q04NA03

ST044Q04NA04

ST044Q05NA01

ST044Q05NA02

ST044Q05NA03

ST044Q05NA04

ST044Q06NA01

ST044Q06NA02

ST044Q06NA03

ST044Q06NA04

Branching rule
Rule:
IF (^ST044Q01NA02 > 0 OR ^ST044Q01NA03 > 0 OR ^ST044Q01NA04 > 0 OR ^ST044Q02NA02 > 0
OR ^ST044Q02NA03 > 0 OR ^ST044Q02NA04 > 0 OR ^ST044Q03NA02 > 0 OR ^ST044Q03NA03 > 0 OR
^ST044Q03NA04 > 0 OR ^ST044Q04NA02 > 0 OR ^ST044Q04NA03 > 0 OR ^ST044Q04NA04 > 0 OR
^ST044Q05NA02 > 0 OR ^ST044Q05NA03 > 0 OR ^ST044Q05NA04 > 0 OR ^ST044Q06NA02 > 0 OR
^ST044Q06NA03 > 0 OR ^ST044Q06NA04 > 0) THEN GOTO ^ST045 ELSE GOTO ^ST046

Pel que fa a les activitats de la pregunta anterior, tu o la teva família vau haver d'estalviar diners per poder participarhi?
(Selecciona una resposta.)

No, les activitats en què vam participar eren gratuïtes.

No, no vam haver d'estalviar diners.

Sí, vam haver d'estalviar diners.

ST045Q01NA01

ST045Q01NA02

ST045Q01NA03

Amb quina freqüència fas les activitats següents amb els teus pares o algú altre de casa?
(Selecciona una resposta a cada fila.)

Parlar sobre el meu rendiment escolar.

Dinem o sopem junts.

Parlar de temes polítics o socials.

Passar una estona xerrant.

Parlar de llibres, pel·lícules o programes de
televisió.

Mai o quasi mai

Un o diversos cops
l'any

Un o diversos cops Un o diversos cops
Cada dia o
al mes
a la setmana
gairebé cada dia

ST046Q01NA01

ST046Q01NA02

ST046Q01NA03

ST046Q01NA04

ST046Q01NA05

ST046Q02NA01

ST046Q02NA02

ST046Q02NA03

ST046Q02NA04

ST046Q02NA05

ST046Q03NA01

ST046Q03NA02

ST046Q03NA03

ST046Q03NA04

ST046Q03NA05

ST046Q04NA01

ST046Q04NA02

ST046Q04NA03

ST046Q04NA04

ST046Q04NA05

ST046Q05NA01

ST046Q05NA02

ST046Q05NA03

ST046Q05NA04

ST046Q05NA05

Qui sol viure a casa amb tu?
(Selecciona una resposta a cada fila.)

Mare (incloent-hi madrastra o mare d’acollida)

Pare (incloent-hi padrastre o pare d’acollida)

Germà/ans (incloent-hi germanastres)

Germana/es (incloent-hi germanastres)

Avi/s

Altres (p. ex., cosins)

Sí

No

ST047Q01TA01

ST047Q01TA02

ST047Q02TA01

ST047Q02TA02

ST047Q03TA01

ST047Q03TA02

ST047Q04TA01

ST047Q04TA02

ST047Q05TA01

ST047Q05TA02

ST047Q06TA01

ST047Q06TA02

Al curs anterior, quina nota final vas treure en les assignatures següents:
(Desplaça la barra fins la nota corresponent de l'1 al 10 a cada assignatura)

ST147A01NA01

Ciències Naturals
1

10

ST147A02NA01

Llengua Catalana i literatura
1

10

ST147A03NA01

Matemàtiques
1

10

Moltes gràcies per contestar aquest qüestionari!

