Benvolgut director / Benvolguda directora,
Com a continuació del procés d’informació sobre l’aplicació de l’Avaluació de 2n
d’ESO 2016-2017 de les Illes Balears, us trameten adjunts els documents següents:
- Claus de directors i centre per accedir al GESAVA
- Instruccions per procedir a la compleció dels qüestionaris de família
A les reunions informatives mantingudes amb vosaltres la setmana del 23 al 27 de
gener, us vàrem indicar com s’havia de procedir per contestar tots els qüestionaris
d’aquesta avaluació. Al web de l’IAQSE hi podeu trobar el document informatiu que
es va utilitzar a les esmentades reunions perquè el pugueu consultar. De totes
maneres, aquí us recordam el que s’ha de tenir en compte per a la compleció de cada
tipus de qüestionari:
Qüestionaris de les famílies: els pares i mares podran optar entre contestar
mitjançant el GESAVA o en paper. Amb l’usuari (IAQ-...), que us adjuntam en aquest
correu, podeu obtenir els codis de família en diversos formats. L’opció de fer-ho
telemàticament és oberta, ja que no podem obligar els pares a contestar en línia. El
procediment es pot iniciar a partir d’ara i es disposa de temps fins a dia 30 d’abril.
Qüestionaris de l’alumnat: s’han de contestar telemàticament al centre. Al GESAVA,
amb l’usuari de centre (IAQ-), ja podeu aconseguir els codis dels alumnes. Els
qüestionaris es poden començar a contestar a partir d’ara i es disposa de temps fins a
dia 30 d’abril.
Qüestionaris del professorat: al GESAVA, amb l’usuari director (DIR-...), se n’han de
donar d’alta tants com professors del centre imparteixin classe a algun curs o grup
d’ESO i Batxillerat. Els qüestionaris es poden començar a contestar una vegada
s’hagin donat d’alta els professors i s’hagin repartit els usuaris generats (PROF-...).
També es disposa de temps fins a dia 30 d’abril.
Qüestionaris dels directors/directores: el teniu disponible al GESAVA en la vostra
interfície d’usuari de director (DIR-...). El podeu contestar a partir d’ara i disposau de
temps fins a dia 30 d’abril.
Com també us hem indicat a les reunions informatives, els models o quadernets de
les proves es posaran a disposició dels centres, en format PDF i HTML (recomanam el
format HTML), dos dies abans de cada prova, per tal que el centre els pugui
descarregar a través de l’usuari director (DIR-...) i, llavors, els alumnes els puguin
visualitzar a través de l’ordinador i contestar en un full de resposta personalitzat per a
cada un. Els fulls de resposta es podran descarregar del GESAVA per imprimir-los
abans de les dates de realització de les proves i, per aquest motiu, seran accessibles
amb una setmana d’antelació a aquestes. El procés de distribució dels models de
prova en PDF o HTML en els ordinadors pot requerir la intervenció del
responsable/coordinador de les TIC per coordinar tota la logística que comporta.

Us informam que ja estan disponibles, des del web de l’IAQSE (http://iaqse.caib.es),
els fulls informatius per a les famílies en català i castellà. Per a l’aplicació de les
proves s’han de seguir les instruccions contemplades en el document 3: Manual
d’instruccions per aplicar les proves, el qual us l’enviarem pròximament. Una vegada
aplicades les proves, s’haurà de procedir a la introducció al GESAVA de les respostes
i les puntuacions de les preguntes obertes dels fulls de resposta dels alumnes, seguint
el procediment habitual que es descriu en el document 4: Instruccions per a l’entrada de
dades a l’aplicació GESAVA, el qual també us l’enviarem pròximament.
Pròximament, també us notificarem, si n’és el cas, els grups del vostre centre que han
estat seleccionats, de forma aleatòria i representativa, per formar part de la mostra
de referència.
Som conscients del treball afegit que l’avaluació de 2n d’ESO suposa per als equips
directius i per a tota la comunitat educativa del centre (personal docent, personal del
centre, alumnes, famílies...) i, per tant, intentam facilitar-ne al màxim l’aplicació.
Pensam que la informació i el diàleg continuat són imprescindibles per al bon resultat
de qualsevol procés; per això, us reiteram la disposició de l’IAQSE a continuar en
aquesta via d’interacció.
Per acabar, ja sabeu que podeu adreçar qualsevol dubte, observació o demanda
d’aclariment a l’adreça electrònica iaqse@iaqse.caib.es i/o al telèfon 971 177 876.
Atentament,
Pere Moyà Niell
Director de l’IAQSE
Palma, 13 de març de 2017

