
 

PREGUNTES FREQÜENTS AVALUACIÓ DE CONTEXT 2020-2021. 

Per a l’etapa de Primària: 

1. Veig que al correu tenim les cartes en pdf per a les famílies o tutors i tutores legals de 

l’alumnat de 3r de Primària però no tenim les de 6é de Primària. Per què? 
La carta que s’ha d’enviar a les famílies o tutores i tutors legals només és per a l’alumnat de 3r 

de Primària perquè aquestes han d'emplenar també un qüestionari. Aquest no és el cas de 

l'alumnat de 6é de Primària, les seues les famílies o tutores i tutors legals no han de contestar 

cap qüestionari, per tant, no fa falta adreçar-los cap carta. 

 

2. Les famílies o tutors i tutores legals de l’alumnat de 3r de Primària, contesten al mateix 

qüestionari de l’alumnat? 
No. Les famílies o tutores i tutors legals de 3r de Primària han de contestar el seu propi 

qüestionari, no el de l'alumnat. Són diferents.  

 

3. On es troba l’enllaç al qüestionari de les famílies o tutors i tutores legals de l’alumnat 

de 3r de Primària? 
4. Mentres que al qüestionari de l'alumnat s'accedeix mitjançant l'enllaç (o codi QR) de la pàgina 

web, http://www.ceice.gva.es/va/web/evaluacion-educacion/context (també existeix la versió 

curta http://bit.ly/context21), al qüestionari de famílies o tutores i tutors legals s'accedeix 

mitjançant l'enllaç (o codi QR) de la carta que se’ls ha d’adreçar, http://bit.do/context3pri. No 

obstant, s’ha habilitat també l’accés al qüestionari de famílies o tutores i tutors legals en la pàgina 

web. 

 

Per a totes les etapes: 

1. Què passa si per a la pregunta “Eres xica o xic?” una alumna o alumne no s’identifica 

en cap de les opcions de resposta facilitades? 
Pot ser que una alumna o alumne no es senta identificada o identificat en cap de les opcions de 

resposta a la pregunta “Eres xica o xic?”. En eixe cas, pot deixar-la en blanc. 

 

2. En aquelles preguntes al voltant de la mare i/o el pare. Com s’han de respondre en cas 

de famílies homoparentals? I per al cas d’un únic progenitor? 
Respecte als termes mare i pare, al començament de cada qüestionari hi ha una nota aclarint 

que “per qüestions d'espai, en tot el qüestionari el terme “mare” fa referència a: mare, tutora 

legal, o primer pare o tutor legal en el cas de famílies homoparentals masculines. Així mateix, el 

terme “pare” es refereix a: pare, tutor legal o segona mare o tutora legal en el cas de famílies 

homoparentals femenines. Les esmentades paraules “mare” i “pare” van sempre acompanyades 

d’un * en referència a aquesta nota”. 

Per al cas de famílies amb un únic progenitor, es marcarà l’opció de resposta “no aplica” en el 

cas corresponent, mare o pare. 

 

3. Per al cas d’un alumne o alumna amb pares separats amb custòdia compartida, 

aquests han d’omplir dues vegades el qüestionari? 
No. El qüestionari l’haurà d’emplenar el pare o mare amb el qual l’alumna o alumne estiga en 

eixe moment. És a dir, una única resposta al qüestionari per família. 

 

4. Al meu centre educatiu em vindria millor per qüestions d’organització que l’alumnat 

realitzara el qüestionari a casa, puc fer-lo? 
Malgrat que a les instruccions diu que s’ha de fer dins de l’horari lectiu, en cas de necessitat per 

una millor optimització del procediment, es pot sol·licitar a l’alumnat omplir els qüestionaris fora 



 

de l’horari lectiu. En aquest cas, el tutor o tutora de l’alumnat s’assegurarà de què la totalitat de 

l’alumnat completa el procediment. 

 

5. Una vegada entre al qüestionari em demana “Pregunta a la teua professora o 

professor el codi de l'IES o col·legi i escriu-lo”, ¿a quin codi es refereix? 
És una pregunta de control per a assegurar-se de què es contesta el qüestionari amb un token 

vàlid per al teu centre educatiu. El codi que has d’introduir és l’oficial del centre educatiu. Per a 

Alacant comença per 3 (sense el zero davant), per a Castelló comença per 12 i per a València 

comença por 46. 

6. Per què no m’arriben correus de confirmació quan es completen els qüestionaris?  
Per evitar problemes a les bústies de correu electrònic, s’ha desactivat l’enviament del correu 

electrònic de confirmació quan es finalitza un qüestionari. 

 

 


