Neste cuestionario, atoparás preguntas sobre os seguintes temas:
Ti, a túa familia e a túa casa.
As túas opinións sobre a túa vida.
A túa orixe.
A túa saúde.
O teu centro.
O teu tempo de lecer e actividades que fas na casa.
Por favor, le cada pregunta atentamente e responde coa maior precisión posible.
Neste cuestionario, non hai respostas correctas nin incorrectas. As túas respostas deberán ser as que sexan correctas para ti.
Se non entendes algo ou se non estás seguro de como responder a unha pregunta, podes pedir axuda.
Algunhas preguntas están relacionadas coas ciencias. Pensa en todas as materias ou os cursos do teu centro que ensinen contidos relacionados coa
ciencia. O teu centro pode ensinar ciencias en materias diversas como física, química, bioloxía, ciencias da Terra e xeoloxía, ciencias ambientais e
astronomía, e ciencias aplicadas (p. ex.: tecnoloxía) ou unha materia de ciencias en xeral (p. ex.: ciencias da natureza).
Ten en conta que o botón para pasar á seguinte pregunta se atopa na parte inferior dereita da pantalla. Nalgúns casos terás que desprazarte cara á
parte inferior da pantalla para visualizares este botón.
As túas respostas combinaranse coas doutros/as alumnos/as, co fin de calcular valores medios e totais, a partir dos cales non se pode
identificar ningunha persoa en concreto. Todas as túas respostas serán tratadas de modo estritamente confidencial.

SECCIÓN A: SOBRE TI, A TÚA FAMILIA E A TÚA CASA

Que curso estás facendo?
(Por favor, para responderes á pregunta, selecciona unha opción do menú despregable)

ST001Q01TA01

Curso

Selecciona ...
Curso ( ST001Q01TA01 )
Selecciona ...
1º educación secundaria
2º educación secundaria
3º educación secundaria
4º educación secundaria
1º bacharelato

obrigatoria
obrigatoria
obrigatoria
obrigatoria

Que estudos estás a cursar no teu centro?
(Por favor, marca un dos recadros)

Educación secundaria obrigatoria.

Programa de cualificación profesional inicial.

Bacharelato.

Formación profesional de grao medio.

ST002Q01TA01

ST002Q01TA02

ST002Q01TA03

ST002Q01TA04

Cal é a túa data de nacemento?
(Por favor, para responderes á pregunta, selecciona o día, mes e ano dos menús despregables)

ST003Q01TA01

Día

Selecciona ...
Día ( 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 ...
Xaneiro
Febreiro
Marzo
Abril
Maio
Xuño
Xullo
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Decembro
ST003Q03TA01

Ano

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

Consistency check rule
Rule:

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

Message:

Por favor, introduza a súa data de nacemento completa.

Por favor, indica o teu sexo.
(Por favor, marca un recadro)

Feminino.

Masculino.

ST004Q01TA01

ST004Q01TA02

Cales son os estudos máis avanzados que completou a túa nai?
Se non sabes que recadro marcar, pídelle axuda ao/á administrador/a da proba.

(Por favor, marca un dos recadros)

Bacharelato.

Formación profesional de grao medio.

Educación secundaria obrigatoria.

Educación primaria.

Non rematou educación primaria.

ST005Q01TA01

ST005Q01TA02

ST005Q01TA03

ST005Q01TA04

ST005Q01TA05

Obtivo a túa nai algún dos seguintes títulos?
Se non sabes que recadro marcar, pídelle axuda ao/á administrador/a da proba.

(Por favor, marca un recadro en cada unha das liñas)

Doutoramento.

Título universitario (diplomada ou licenciada).

Formación profesional de grao superior.

Formación profesional de grao medio.

Si

Non

ST006Q01TA01

ST006Q01TA02

ST006Q02TA01

ST006Q02TA02

ST006Q03TA01

ST006Q03TA02

ST006C 04TA01

ST006C 04TA02

Cales son os estudos máis avanzados que completou o teu pai?
Se non sabes que recadro marcar, pídelle axuda ao/á administrador/a da proba.

(Por favor, marca un dos recadros)

Bacharelato.

Formación profesional de grao medio.

Educación secundaria obrigatoria.

Educación primaria.

Non rematou educación primaria.

ST007Q01TA01

ST007Q01TA02

ST007Q01TA03

ST007Q01TA04

ST007Q01TA05

Obtivo o teu pai algún dos seguintes títulos?

Se non sabes que recadro marcar, pídelle axuda ao/á administrador/a da proba.

(Por favor, marca un recadro en cada unha das liñas)

Doutoramento.

Título universitario (diplomado ou licenciado).

Formación profesional de grao superior.

Formación profesional de grao medio.

Si

Non

ST008Q01TA01

ST008Q01TA02

ST008Q02TA01

ST008Q02TA02

ST008Q03TA01

ST008Q03TA02

ST008C 04TA01

ST008C 04TA02

A que se dedica actualmente a túa nai?
(Por favor, marca un dos recadros)

Ten un traballo asalariado a tempo completo.

Ten un traballo asalariado a tempo parcial.

Non traballa, pero está a procurar emprego.

Outras (p. ex.: tarefas do fogar, está xubilada).

ST009Q01TA01

ST009Q01TA02

ST009Q01TA03

ST009Q01TA04

A que se dedica actualmente o teu pai?
(Por favor, marca un dos recadros)

Ten un traballo asalariado a tempo completo.

Ten un traballo asalariado a tempo parcial.

Non traballa, pero está a procurar emprego.

Outras (p. ex.: tarefas do fogar, está xubilado).

ST010Q01TA01

ST010Q01TA02

ST010Q01TA03

ST010Q01TA04

Das seguintes cousas, cales tes na túa casa?
(Por favor, marca un recadro en cada unha das liñas)

Unha mesa para estudar.

Un cuarto para ti só.

Un sitio tranquilo para estudar.

Un computador que poidas usar para estudar.

Programas educativos de computador.

Conexión a internet.

Libros de literatura clásica (p. ex.: Rosalía de Castro).

Libros de poesía.

Obras de arte (p. ex.: cadros).

Libros para axudarte cos teus estudos.

Si

Non

ST011Q01TA01

ST011Q01TA02

ST011Q02TA01

ST011Q02TA02

ST011Q03TA01

ST011Q03TA02

ST011Q04TA01

ST011Q04TA02

ST011Q05TA01

ST011Q05TA02

ST011Q06TA01

ST011Q06TA02

ST011Q07TA01

ST011Q07TA02

ST011Q08TA01

ST011Q08TA02

ST011Q09TA01

ST011Q09TA02

ST011Q10TA01

ST011Q10TA02

Libros técnicos de referencia.

Un dicionario.

Un reprodutor de DVD.

Un televisor de pantalla plana, de plasma ou LCD.

Televisión por cable, de pagamento ou por satélite.

Libros sobre arte, música ou deseño.

Unha cámara de vídeo.

Un equipamento de cine na casa.

Unha lavalouza.

ST011Q11TA01

ST011Q11TA02

ST011Q12TA01

ST011Q12TA02

ST011Q13TA01

ST011Q13TA02

ST011Q14NA01

ST011Q14NA02

ST011Q15NA01

ST011Q15NA02

ST011Q16NA01

ST011Q16NA02

ST011Q17TA01

ST011Q17TA02

ST011Q18TA01

ST011Q18TA02

ST011Q19TA01

ST011Q19TA02

Das seguintes cousas, cantas hai na túa casa?
(Por favor, marca un recadro en cada unha das liñas)

Televisións.

Coches.

Baños.

Teléfonos móbiles sen acceso a internet.

Teléfonos móbiles con acceso a internet (p. ex.: teléfonos intelixentes).

Computadores (de escritorio, portátil ou ultraportátil).

Táboas (p. ex.: iPad®, Samsung®, etc).

Lectores de libros electrónicos, p. ex.: Amazon® KindleTM, etc.

Instrumentos musicais (p. ex.: guitarra, piano, etc).

Ningún/ningunha

Un/unha

Dous/dúas

Tres ou
máis

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

Cantos libros hai na túa casa?
Nun metro de estante, caben aproximadamente 40 libros. Non inclúas as revistas, os xornais nin os teus libros de texto.

(Por favor, marca un dos recadros)

De 0 a 10 libros.

De 11 a 25 libros.

De 26 a 100 libros.

De 101 a 200 libros.

De 201 a 500 libros.

Máis de 500 libros.

ST013Q01TA01

ST013Q01TA02

ST013Q01TA03

ST013Q01TA04

ST013Q01TA05

ST013Q01TA06

As seguintes dúas preguntas refírense ao traballo da túa nai.
(Se actualmente non está a traballar, por favor di cal foi o seu último traballo principal)

Cal é o traballo principal da túa nai?
(por exemplo, profesora de instituto, axudante de cociña, xefa de vendas)
Por favor, escribe o nome do traballo
Que fai a túa nai no seu traballo principal?
(por exemplo, ensina a alumnos de instituto, axuda a preparar comidas nun restaurante, dirixe un equipo de
vendas)
Por favor, utiliza unha frase para describir o tipo de traballo que realiza ou realizaba.

ST014Q01TA01

ST014Q02TA01

As seguintes dúas preguntas refírense ao traballo do teu pai.
(Se actualmente non está a traballar, por favor di cal foi o seu último traballo principal)

Cal é o traballo principal do teu pai?
(por exemplo, profesor de instituto, axudante de cociña, xefe de vendas)
Por favor, escribe o nome do traballo
Que fai o teu pai no seu traballo principal?
(por exemplo, ensina a alumnos de instituto, axuda a preparar comidas nun restaurante, dirixe un equipo de
vendas)
Por favor, utiliza unha frase para describir o tipo de traballo que realiza ou realizaba.

ST015Q01TA01

ST015Q02TA01

SECCIÓN B: AS TÚAS OPINIÓNS SOBRE A TÚA 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

A seguinte pregunta aborda o teu nivel de satisfacción sobre a túa vida, nunha escala de 0 a 10. 0 significa que non te sentes “en absoluto satisfeito” e
10 que estás “totalmente satisfeito”.

En xeral, cal é o teu nivel de satisfacción coa túa vida actualmente?
(Por favor, move o control deslizante ata que indique o número correspondente)

ST016Q01NA01

0
en absoluto satisfeito

10
totalmente satisfeito

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

Imaxina unha escada cos chanzos numerados, o número “0” (cero) aparece no chanzo inferior e o número “10” (dez)
no superior. A parte superior da escada representa a mellor vida posible e a parte inferior a peor.
(Por favor, move os controis deslizantes ata que indiquen o número correspondente)

ST017Q01NA01

En que chanzo da escada dirías que estás situado/a neste
momento?

0
a peor vida posible

10
a mellor vida posible
ST017Q02NA01

En que chanzo da escada dirías que estarás situado/a de
aquí a cinco anos?

0
a peor vida posible

10
a mellor vida posible

A propósito da túa vida, ata que punto estás de acordo coas seguintes afirmacións?
(Por favor, marca un recadro en cada unha das liñas)

A miña vida vai ben.

A miña vida é simplemente como ten que ser.

Gustaríame cambiar moitas cousas na miña vida.

Desexaría que a miña vida fose diferente.

Teño unha boa vida.

Teño o que quero na miña vida.

A miña vida é mellor que a da maioría dos nenos e nenas.

Moi en desacordo

En desacordo

De acordo

Moi de acordo

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

SECCIÓN C: AS TÚAS ORIXES

En que comunidade ou país nacestes ti e mais os teus pais?
(Por favor, marca un dos recadros en cada columna)

En Andalucía

En Aragón

En Asturias

Nas Illas Baleares

Nas Illas Canarias

En Cantabria

En Castela e León

En Castela A Mancha

En Cataluña

En Estremadura

Ti

Túa nai

Teu pai

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

En Estremadura

ST019AQ01T10

ST019BQ01T10

ST019C Q01T10

ST019AQ01T11

ST019BQ01T11

ST019C Q01T11

Na Rioxa

ST019AQ01T12

ST019BQ01T12

ST019C Q01T12

En Madrid

ST019AQ01T13

ST019BQ01T13

ST019C Q01T13

En Murcia

ST019AQ01T14

ST019BQ01T14

ST019C Q01T14

En Navarra

ST019AQ01T15

ST019BQ01T15

ST019C Q01T15

En Euskadi

ST019AQ01T16

ST019BQ01T16

ST019C Q01T16

ST019AQ01T17

ST019BQ01T17

ST019C Q01T17

En Ceuta ou Melilla

ST019AQ01T18

ST019BQ01T18

ST019C Q01T18

Noutro país

ST019AQ01T19

ST019BQ01T19

ST019C Q01T19

En Galicia

En Valencia

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

Cantos anos tiñas cando chegaches a Galicia?
(Por favor, introduce a túa idade.
Se tiñas menos de 12 meses, introduce “0” (cero))

anos

ST020Q01TA01

Consistency check rule
Rule:

IF ^ST020Q01TA01 >16

Message:

Por favor, revise a idade que introduciu.

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

Cantos anos tiñas cando chegaches a Galicia?
(Por favor, para responderes á pregunta, selecciona unha opción do menú despregable.
Se tiñas menos de 12 meses, selecciona “0-1 anos” (de cero a 1 anos))

ST021Q01TA01

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

Que lingua falas na casa a maior parte do tempo?
(Por favor, marca un dos recadros)

Castelá

Catalán

Galego

Valenciano

Éuscaro

Outras

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

En que lingua falas normalmente coas seguintes persoas?
(Por favor, marca un recadro en cada unha das liñas)

A miña nai.

O meu pai.

O meu irmán e/ou irmá.

O meu mellor amigo.

Os meus compañeiros de clase.

Case sempre na miña lingua
materna

Case igual na miña lingua
materna que en galego

Case sempre en
galego

Non se aplica

ST023Q01TA01

ST023Q01TA02

ST023Q01TA03

ST023Q01TA04

ST023Q02TA01

ST023Q02TA02

ST023Q02TA03

ST023Q02TA04

ST023Q03TA01

ST023Q03TA02

ST023Q03TA03

ST023Q03TA04

ST023Q04TA01

ST023Q04TA02

ST023Q04TA03

ST023Q04TA04

ST023Q05TA01

ST023Q05TA02

ST023Q05TA03

ST023Q05TA04

A discriminación refírese a un comportamento negativo dirixido a persoas pola súa pertenza a un grupo concreto.
Consideraríaste membro dun grupo cultural ou étnico que sofre discriminación en Galicia?
(A discriminación refírese a un trato desfavorable por mor da procedencia cultural ou étnica dun determinado grupo ou persoa. Exemplos de situacións
discriminatorias serían ter menos oportunidades para conseguir axudas, traballos ou vivenda digna ou recibir un trato menos cortés en comparación con
outras persoas ou insultos, acoso ou ataques por mor da procedencia cultural ou étnica dun grupo ou persoa)

(Por favor, marca un recadro)

Si.

Non.

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

A propósito da túa experiencia no centro: a cantos/as profesores/as do teu centro podes aplicar as seguintes
afirmacións?
(Por favor, marca un recadro en cada unha das liñas)
A ningún/ningunha
ou case
ningún/ningunha
deles

A
algúns/algunhas

Á maioría

A todos/as ou
case todos/as

ST025Q01NA01

ST025Q01NA02

ST025Q01NA03

ST025Q01NA04

ST025Q02NA01

ST025Q02NA02

ST025Q02NA03

ST025Q02NA04

Están abertos/as a establecer contacto persoal con persoas do meu
grupo cultural ou étnico.

ST025Q03NA01

ST025Q03NA02

ST025Q03NA03

ST025Q03NA04

Fan comentarios negativos sobre a miña procedencia cultural ou o meu
grupo étnico.

ST025Q04NA01

ST025Q04NA02

ST025Q04NA03

ST025Q04NA04

Culpan as persoas da miña procedencia cultural ou do meu grupo étnico
polos problemas que teñen en Galicia.

ST025Q05NA01

ST025Q05NA02

ST025Q05NA03

ST025Q05NA04

Comprenden a diversidade de mentalidades que existe no meu grupo
cultural ou étnico.

ST025Q06NA01

ST025Q06NA02

ST025Q06NA03

ST025Q06NA04

Tratan o alumnado da miña procedencia cultural ou do meu grupo étnico
da mesma maneira que tratan outros/as alumnos/as.

ST025Q07NA01

ST025Q07NA02

ST025Q07NA03

ST025Q07NA04

ST025Q08NA01

ST025Q08NA02

ST025Q08NA03

ST025Q08NA04

Falan dun xeito respectuoso sobre as persoas da miña procedencia
cultural ou do meu grupo étnico.

Teñen ideas equivocadas sobre a historia do meu grupo cultural ou étnico.

As súas expectativas académicas sobre o alumnado da miña procedencia
cultural ou do meu grupo étnico son menores que as que teñen sobre
outros/as alumnos/as.

As súas expectativas académicas sobre o alumnado da miña procedencia
cultural ou do meu grupo étnico son maiores que as que teñen sobre
outros/as alumnos/as.

ST025Q09NA01

ST025Q09NA02

ST025Q09NA03

ST025Q09NA04

Aplican os mesmos criterios de avaliación a alumnado da miña procedencia
cultural ou do meu grupo étnico e a outros/as alumnos/as.

ST025Q10NA01

ST025Q10NA02

ST025Q10NA03

ST025Q10NA04

Aplican os mesmos criterios de disciplina a alumnado da miña procedencia
cultural ou do meu grupo étnico e a outros/as alumnos/as.

ST025Q11NA01

ST025Q11NA02

ST025Q11NA03

ST025Q11NA04

SECCIÓN D: A TÚA SAÚDE

Canto mides?
(Por favor, introduce o número adecuado)

cm

ST026Q01NA01

Consistency check rule
Rule:

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

Message:

Por favor, revise o valor que introduciu.

Canto pesas?
(Por favor, introduce o número adecuado)

kg

ST027Q01NA01

Consistency check rule
Rule:

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

Message:

Por favor, revise o valor que introduciu.

Cando xantas no teu centro, de onde procede a comida?
(Por favor, marca un recadro)

Nunca xanto no centro.

Da casa.

Dalgún lugar do centro.

Doutro lugar.

ST028Q01NA01

ST028Q01NA02

ST028Q01NA03

ST028Q01NA04

Na última semana, cantos días comiches ou bebiches o seguinte?
(Por favor, marca un recadro en cada unha das liñas)

ST029Q01NA01

Froita (p. ex.: mazás, laranxas, plátanos, mandarinas, etc.).

Selecciona ...

Froita (p. ex.: mazás, laranxas, plátanos, mandarinas, etc.). ( ST029Q01NA01 )
Selecciona ...
Ningún día
1 día
2 días
3 días
4 días
5 días
6 días
7 días
ST029Q02NA01

Comida rápida (p. ex.: en restaurantes tipo McDonalds ou Burger King).

Selecciona ...

Comida rápida (p. ex.: en restaurantes tipo McDonalds ou Burger King). ( ST029Q02NA01 )
Selecciona ...
Ningún día
1 día
2 días
3 días
4 días
5 días
6 días
7 días
ST029Q03NA01

Verdura (p. ex.: cenouras, leituga, xudías verdes, etc).

Selecciona ...

Verdura (p. ex.: cenouras, leituga, xudías verdes, etc). ( ST029Q03NA01 )
Selecciona ...
Ningún día
1 día
2 días
3 días
4 días
5 días
6 días
7 días
ST029Q04NA01

Bebidas carbonatadas (p. ex.: Coca-Cola, Fanta, etc.).

Bebidas carbonatadas (p. ex.: Coca-Cola, Fanta, etc.). ( ST029Q04NA01 )
Selecciona ...
Ningún día
1 día
2 días
3 días
4 días
5 días
6 días
7 días

Selecciona ...

Ensináronche algún dos seguintes contidos nas túas clases durante este curso académico?
(Por favor, marca un recadro en cada unha das liñas)

Os beneficios da comida saudable.

Os riscos derivados do consumo de alcohol, tabaco e outras drogas.

Os beneficios derivados da práctica de actividade física.

Os riscos das enfermidades infecciosas (p. ex.: tuberculose, sida, etc).

Si

Non

ST030Q01NA01

ST030Q01NA02

ST030Q02NA01

ST030Q02NA02

ST030Q03NA01

ST030Q03NA02

ST030Q04NA01

ST030Q04NA02

Este curso académico, cantos días de media asistiches a clases de educación física cada semana?
(Por favor, para responderes á pregunta, selecciona unha opción do menú despregable)

ST031Q01NA01

Número de días lectivos por semana

Número de días lectivos por semana ( ST031Q01NA01 )
Selecciona ...
0 días lectivos por semana
1 día lectivo por semana
2 días lectivos por semana
3 días lectivos por semana
4 días lectivos por semana
5 días lectivos por semana

Selecciona ...

Na última semana, cantos días practicaches o seguinte fóra do centro?
(Por favor, para responderes á pregunta, selecciona unha opción dos menús despregables)

Actividades físicas moderadas durante un total de 60 minutos mínimos ao día (p. ex.:
camiñar, subir escaleiras, ir en bicicleta á escola, nadar, etc).

ST032Q01NA01

Selecciona ...

Actividades físicas moderadas durante un total de 60 minutos mínimos ao día (p. ex.: camiñar, subir escaleiras, ir en bicicleta á escola, nadar,
etc). ( ST032Q01NA01 )
Selecciona ...
0 días
1 día
2 días
3 días
4 días
5 días
6 días
7 días
Actividades físicas intensas durante un mínimo de 20 minutos ao día que che fixeron suar ou
respirar activamente (p. ex.: correr, montar en bicicleta, exercicios aeróbicos, fútbol,
patinaxe, rugby, etc).

ST032Q02NA01

Selecciona ...

Actividades físicas intensas durante un mínimo de 20 minutos ao día que che fixeron suar ou respirar activamente (p. ex.: correr, montar en
bicicleta, exercicios aeróbicos, fútbol, patinaxe, rugby, etc). ( ST032Q02NA01 )
Selecciona ...
0 días
1 día
2 días
3 días
4 días
5 días
6 días
7 días

En que grao estás de acordo coas seguintes afirmacións sobre ti mesmo/a?
(Por favor, marca un recadro en cada unha das liñas)

Gozo cando estou activo/a fisicamente.

Dáme enerxía estar activo/a fisicamente.

Síntome ben co meu corpo cando estou activo/a fisicamente.

Teño unha forte sensación de éxito cando estou activo/a fisicamente.

Moi en desacordo

En desacordo

De acordo

Moi de acordo

ST033Q01NA01

ST033Q01NA02

ST033Q01NA03

ST033Q01NA04

ST033Q02NA01

ST033Q02NA02

ST033Q02NA03

ST033Q02NA04

ST033Q03NA01

ST033Q03NA02

ST033Q03NA03

ST033Q03NA04

ST033Q04NA01

ST033Q04NA02

ST033Q04NA03

ST033Q04NA04

SECCIÓN E: O TEU CENTRO

A propósito do teu centro: ata que punto estás de acordo coas seguintes afirmacións?
(Por favor, marca un recadro en cada unha das liñas)

Síntome forasteiro/a (ou á marxe das cousas) no centro.

Fago amigos/as no centro con facilidade.

Sinto que formo parte do centro.

Síntome raro/a e fóra de lugar no meu centro.

Parece que lles gusto a outros/as alumnos/as.

Síntome só/soa no centro.

Síntome contento/a no centro.

As cousas son ideais no centro.

Estou satisfeito/a co meu centro.

Moi de acordo

De acordo

En desacordo

Moi en desacordo

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

Con que frecuencia ocorren as seguintes cousas no teu centro?
(Por favor, marca un recadro en cada unha das liñas)

Os/as alumnos/as non escoitan o que di o/a profesor/a.

Hai ruído e desorde.

O/a profesor/a ten que esperar moito tempo para que os/as
alumnos/as calen.

Os/as alumnos/as non poden traballar ben.

Os/as alumnos/as non comezan a traballar ata bastante despois de
que comece a clase.

En todas as clases

Na maioría das
clases

Nalgunhas clases

Nunca ou case
nunca

ST035Q01TA01

ST035Q01TA02

ST035Q01TA03

ST035Q01TA04

ST035Q02TA01

ST035Q02TA02

ST035Q02TA03

ST035Q02TA04

ST035Q03TA01

ST035Q03TA02

ST035Q03TA03

ST035Q03TA04

ST035Q04TA01

ST035Q04TA02

ST035Q04TA03

ST035Q04TA04

ST035Q05TA01

ST035Q05TA02

ST035Q05TA03

ST035Q05TA04

A propósito do teu centro: ata que punto estás de acordo coas seguintes afirmacións?
(Por favor, marca un recadro en cada unha das liñas)

Os estudos fixeron pouco para prepararme para a vida adulta cando deixe o
centro.

Os estudos foron unha perda de tempo.

Os estudos axudáronme a ter confianza en min mesmo/a para a toma de
decisións.

Os estudos ensináronme cousas que poderían ser útiles no traballo.

Esforzarme moito nos estudos axudarame a conseguir un bo traballo.

Esforzarme moito nos estudos axudarame a entrar nunha boa universidade.

Gústame ter boas notas.

Esforzarme moito nos estudos é importante.

Moi de acordo

De acordo

En desacordo Moi en desacordo

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

Con que frecuencia ocorren as seguintes cousas no teu centro?
(Por favor, marca un recadro en cada unha das liñas)

O/a profesor/a quere que os/as alumnos/as se esforcen moito.

O/a profesor/a di aos/ás alumnos/as que poden mellorar.

Ao/a profesor/a non lle gusta que os/as alumnos/as entreguen traballos pouco
coidadosos.

Os/as alumnos/as teñen que aprender moito.

Nunca

Nalgunhas
clases

Na maioría das
clases

En todas as
clases

ST037Q01TA01

ST037Q01TA02

ST037Q01TA03

ST037Q01TA04

ST037Q02TA01

ST037Q02TA02

ST037Q02TA03

ST037Q02TA04

ST037Q03TA01

ST037Q03TA02

ST037Q03TA03

ST037Q03TA04

ST037Q04TA01

ST037Q04TA02

ST037Q04TA03

ST037Q04TA04

Nos últimos 12 meses, con que frecuencia viviches as seguintes experiencias no teu centro?
(Por favor, marca un recadro en cada unha das liñas)

Insultáronme outros/as alumnos/as.

Outros/as alumnos/as metéronse comigo.

Outros/as alumnos/as excluíronme a propósito.

Outros/as alumnos/as fixeron mofa de min.

Recibín ameazas por parte doutros/as alumnos/as.

Outros/as alumnos/as colleron ou destruíron as miñas cousas.

Outros/as alumnos/as bateron en min ou empurráronme.

Outros alumnos difundiron rumores negativos sobre min.

Nunca ou case
nunca

Poucas veces ao
ano

Poucas veces ao
mes

Unha vez á
semana ou
máis

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

Nos últimos 12 meses, con que frecuencia viviches as seguintes experiencias no teu centro?
(Por favor, marca un recadro en cada unha das liñas)

Nunca ou case
nunca

Poucas veces ao
ano

Poucas veces ao
mes

Unha vez á
semana ou
máis

Os/as profesores/as preguntáronme a min menos que a outros/as
alumnos/as.

ST039Q01NA01

ST039Q01NA02

ST039Q01NA03

ST039Q01NA04

Os/as profesores/as avaliáronme de maneira máis estrita que a
outros/as alumnos/as.

ST039Q02NA01

ST039Q02NA02

ST039Q02NA03

ST039Q02NA04

Teño a impresión de que os/as profesores/as pensan que son menos
intelixente do que son realmente.

ST039Q03NA01

ST039Q03NA02

ST039Q03NA03

ST039Q03NA04

Os/as profesores/as castíganme a min con máis dureza que a outros/as
alumnos/as.

ST039Q04NA01

ST039Q04NA02

ST039Q04NA03

ST039Q04NA04

ST039Q05NA01

ST039Q05NA02

ST039Q05NA03

ST039Q05NA04

ST039Q06NA01

ST039Q06NA02

ST039Q06NA03

ST039Q06NA04

Os/as profesores/as deixáronme en ridículo diante doutras persoas.

Os/as profesores/as dixéronme algo ofensivo diante doutras persoas.

A propósito do profesorado do teu centro: ata que punto estás de acordo coas seguintes afirmacións?
(Por favor, marca un recadro en cada unha das liñas)

Lévome ben coa maioría dos/das profesores/as.

A maioría dos/das profesores/as interésase polo meu benestar.

A maioría dos/das profesores/as realmente escoitan o que teño que dicir.

Se preciso axuda extra, recibireina dos/das profesores/as.

A maioría dos/das profesores/as trátanme con xustiza.

Os/as profesores/as mostran interese polas miñas actividades escolares.

Os/as profesores/as apoian os meus esforzos e logros educativos.

Os/as profesores/as apóianme cando teño dificultades nos estudos.

Os/as profesores/as anímanme a ter confianza en min mesmo.

Os/as profesores/as anímanme a adquirir novas habilidades.

Moi de acordo

De acordo

En desacordo

Moi en desacordo

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

Os/as profesores/as fan observacións sobre o meu rendemento nas
clases.

ST040Q11NA01

ST040Q11NA02

ST040Q11NA03

ST040Q11NA04

Os/as profesores/as suxírenme maneiras de saír adiante cando me
bloqueo.

ST040Q12NA01

ST040Q12NA02

ST040Q12NA03

ST040Q12NA04

Os/as profesores/as dinme o que teño que facer para completar unha
tarefa e explícanme por que.

ST040Q13NA01

ST040Q13NA02

ST040Q13NA03

ST040Q13NA04

Os/as profesores/as facilitanme información e aclaracións detalladas
sobre unha tarefa e as estratexias de aprendizaxe.

ST040Q14NA01

ST040Q14NA02

ST040Q14NA03

ST040Q14NA04

Os/as profesores/as demostran que habilidades específicas son
importantes para resolver unha tarefa.

ST040Q15NA01

ST040Q15NA02

ST040Q15NA03

ST040Q15NA04

Os/as profesores/as fanme preguntas para iniciar unha comprensión
máis profunda do contido.

ST040Q16NA01

ST040Q16NA02

ST040Q16NA03

ST040Q16NA04

ST040Q17NA01

ST040Q17NA02

ST040Q17NA03

ST040Q17NA04

ST040Q18NA01

ST040Q18NA02

ST040Q18NA03

ST040Q18NA04

O alumnado ten voz nas decisións que se toman no centro.

Os adultos deste centro escoitan as suxestións do alumnado.

Quen paga o seguinte no teu centro?
(Por favor, marca un recadro en cada unha das liñas)

Libros de texto.

Xantar.

Viaxes escolares.

Non o temos no noso
centro

É de balde

Os meus pais ou eu
pagamos integramente

Os meus pais ou eu
pagamos unha parte

ST041Q01NA01

ST041Q01NA02

ST041Q01NA03

ST041Q01NA04

ST041Q02NA01

ST041Q02NA02

ST041Q02NA03

ST041Q02NA04

ST041Q03NA01

ST041Q03NA02

ST041Q03NA03

ST041Q03NA04

SECCIÓN F: O TEU TEMPO DE LECER E ACTIVIDADES QUE FAS NA CASA

Cantas semanas pasaches facendo as seguintes actividades durante as túas vacacións escolares?
(Se pasaches catro días polo menos cunha actividade, selecciona unha semana)

(Por favor, en cada unha das liñas, move o control deslizante ata que indique o número correcto de semanas)

ST042Q01NA01

semanas
Ir de viaxe.
0

10
ST042Q02NA01

semanas
Ir á casa de vacacións da miña familia.
0

10
ST042Q03NA01

semanas
Traballar nun emprego remunerado.
0

10
ST042Q04NA01

semanas
Axudar nun negocio familiar.
0

10
ST042Q05NA01

semanas

semanas
Axudar na casa ou coidar de irmáns ou irmás máis novos/as.
0

10
ST042Q06NA01

semanas
Participar en cursos ou escolas de verán.
0

10
ST042Q07NA01

semanas
Actividades na casa (p. ex.: quedar con amigos, participar en
actividades locais, etc.).
0

10
ST042Q08NA01

semanas
Ir a un campamento (p. ex.: campamento artístico ou deportivo).
0

10
ST042Q09NA01

semanas
Actividades de voluntariado (p. ex.: servizos comunitarios).
0

10
ST042Q10NA01

semanas
Visitar familiares e amizades.
0

10

Branching rule
Rule:

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

Por que razón non fuches de viaxe nas túas vacacións escolares?
(Por favor, marca un recadro)

Razóns económicas.

Outras razóns.

ST043Q01NA01

ST043Q01NA02

Nos últimos 12 meses, con que frecuencia realizaches as seguintes actividades?
(Por favor, marca un recadro en cada unha das liñas)

Visitar un museo.

Visitar unha exposición de arte.

Ir a un concerto de música clásica.

Ir a un concerto de música rock ou pop.

Ir ao teatro.

Ir a un acontecemento deportivo.

En ningunha ocasión

Unha ou dúas
veces

Tres ou catro
veces

Máis de catro veces

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

A propósito das actividades mencionadas na pregunta anterior, tes ou ten a túa familia que aforrar diñeiro
previamente para participar nelas?
(Por favor, marca un recadro)

Non, as actividades ás que asistimos eran de balde.

Non, non tivemos que aforrar diñeiro.

Si, tivemos que aforrar diñeiro.

ST045Q01NA01

ST045Q01NA02

ST045Q01NA03

Con que frecuencia fas as seguintes actividades cos teus pais ou outras persoas que viven na túa casa?
(Por favor, marca un recadro en cada unha das liñas)

Falar sobre o meu progreso na escola.

Comer ou cear xuntos.

Falar de política ou cuestións sociais.

Pasar o tempo conversando.

Falar de libros, películas ou programas de
televisión.

Unha vez ou varias Unha vez ou varias
veces ao mes
veces á semana

Todos os días ou
case todos os
días

Nunca ou case
nunca

Unha vez ou varias
veces ao ano

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

Quen vive contigo normalmente na casa?
(Por favor, marca un recadro en cada unha das liñas)

A túa nai (incluída madrasta ou nai adoptiva)

O teu pai (incluído padrasto ou pai adoptivo)

O/s teu/s irmán/s (incluídos medio irmáns)

A/s túa/s irmá/s (incluídas medio irmás)

O/s teu/s avó/s

Outros (por exemplo, curmáns)

Si

Non

ST047Q01TA01

ST047Q01TA02

ST047Q02TA01

ST047Q02TA02

ST047Q03TA01

ST047Q03TA02

ST047Q04TA01

ST047Q04TA02

ST047Q05TA01

ST047Q05TA02

ST047Q06TA01

ST047Q06TA02

No curso anterior, que cualificacións finais quitaches nas seguintes materias:
(Por favor, move o control deslizante ata que indique a cualificación obtida dende 1 ata 10 en cada materia)

ST147A01NA01

Ciencias da natureza:
1

10

ST147A02NA01

Lingua galega e literatura:
1

10

ST147A03NA01

Matemáticas:
1

10

Moitas grazas pola túa colaboración ao completares este cuestionario!

