Direcció General de Política Educativa
Servei d'Avaluació i Estudis

Instruccions per a emplenar el qüestionari web sobre el grau d'aplicació de la Resolució
d'atenció sanitària específica en centres educatius
Cada centre educatiu haurà rebut al correu oficial un enllaç específic d'accés al qüestionari. Aquest enllaç
permet la plataforma identificar l'usuari i associar les seues dades i permissos amb les respostes
introduïdes. És responsabilitat del director o directora del centre (o de la persona en qui delegue) aplegar la
informació que se li sol·licita i introduir-la a l'aplicació web en la forma i termini establerts segons indiquen
les instruccions de 23 de gener de 2017 del director general de Política Educativa.
Accés
1. L'accés es realitzarà mitjançant l'enllaç que s'ha enviat a cada centre. Aquest enllaç donarà
accés directe al següent qüestionari.

2. El director o directora del centre (o persona en qui delegue) podrà emplenar el qüestionari dins del
termini, que finalitza el 3 de febrer de 2017.

Introducció de dades
1. El qüestionari remet a les actuacions dutes a terme per a aplicar el Protocol d'atenció sanitària
específica en centres educatius, la gestió de la farmaciola i un apartat de propostes de millora i
observacions.
2. Llevat del punt referit a les observacions la resta de qüestions són de resposta obligada. No es
podrà enviar l'enquesta si no s'han introduït totes les respostes obligades.
3. Es respondrà a les preguntes de manera seqüencial.
4. Una vegada completat el qüestionari es procedirà a enviar-lo perquè quede emmagatzemat en el
sistema.
5. Acabat el qüestionari, cal polsar polsar el botó “Enviar”, per tal que es registre la informació
introduïda.
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6. Cas que siga necessari desar una enquesta sense haver-la completat, es pot fer prement el botó
“Continuar més tard”.

7. Cas que la sessió caduque, les dades que no hagen estat desades es perdran. Per completar el
qüestionari caldrà repetir el procediment d'accés mitjançant l'enllaç enviat al correu electrònic del
centre i introduir les respostes que hagen quedat per contestar.

8. Cas que l'usuari no tinga clar si ja ha fet una enquesta o si les dades consignades són correctes,
pot fer-la de nou mitjançant l'enllaç d'accés i sempre dins del termini fixat. Així, quedarà registrada
l'última enquesta que s'haja enviat.

