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Avaliación individualizada de terceiro curso de educación primaria

Instrucións para o cues onario do alumnado e das familias. Curso 2018/19

As familias poderán cubrir o cues onario de contexto en papel ou en liña na
opción  de  menú  “Cues onarios”  da  aplicación  informá ca  avalia
h p://www.edu.xunta.es/avalia

Os cues onarios deberán cubrirse ata o día 5 de xuño.

Envío ás familias
Os centros docentes deberán enviarlles ás familias o cues onario en papel e
comunicarlles  o  enderezo  web  da  aplicación  e  a  súa  clave  de  acceso  (10
caracteres  alfanuméricos)  mediante  un  escrito  seguindo  o  seguinte
procedemento:

− Xerar  en  avalia as  e quetas  na  opción  de  menú  “Informes>>
Cues onarios>>E quetas cues onarios”.

Exemplo:

− Pegar as e quetas no espazo reservado do cues onario en papel para cada
alumno ou alumna de cada grupo.

− Xerar en avalia a listaxe de cada grupo coas claves de acceso na opción de
menú  “Informes>>Cues onarios>>Claves  Acceso”  e  os  escritos  para  as
familias na opción de menú “Informes>>Cues onarios>>Carta familias”. En
cada escrito  atópase a  clave  de acceso ao cues onario en  liña  de cada
familia.

− Unha persoa, que non imparta clase ao alumnado do grupo, comprobará na
listaxe a clave de acceso ao cues onario que lle corresponde a cada alumno
ou alumna e, a con nuación, localizará o escrito con esa clave de acceso. A
listaxe e os escritos están ordenados alfabe camente para facilitar a busca.
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− Enviar os escritos e os cues onarios do alumnado e das familias en papel a
cada  unha  das  familias  polo  medio  máis  axeitado  para  garan r  a
confidencialidade. Tamén se lles comunicará o prazo que teñen para cubrilo
e que se cubren o cues onario en liña non é necesario que o entreguen
en papel.  Unha vez realizada esta tarefa a listaxe coas claves de acceso
debe ser destruída.

− As familias das que se teña informa zado algún correo electrónico, tamén
recibirán a súa clave de acceso por este medio.

Codificación dos cues onarios entregados en papel
Os centros docentes deberán codificar na aplicación avalia os cues onarios en
papel que entreguen as familias seguindo o seguinte procedemento:

− Ir á opción de menú “Cues onario” e introducir no cadro “Iden ficador do
formulario” a clave de acceso ao cues onario. Se aparece a mensaxe de
que  “O  cues onario  está  pechado”  significa  que  alguén  o  cubriu
previamente en liña e non é necesario codificalo.

− Seleccionar en cada lista despregable a opción marcada pola familia e ao
completar todas premer no botón "Gardar". O cues onario non se gardará
ata que se conteste a todas as cues óns e despois non se poderá ver nin
modificar ningunha resposta.
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