
 

 
 
 
 

 

Benvolguda família, 
 

Des de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres consideram 
convenient disposar d'informació més precisa sobre la realitat del centre en què 
estudia el vostre fill o la vostra filla. Part d'aquesta realitat passa per conèixer 
l'entorn més immediat que envolta els alumnes i les famílies, i més en concret, les 
condicions socioeconòmiques i culturals del context de les famílies del centre.  
 

Aquesta informació, que s’obtindrà a través d’un qüestionari adreçat a les famílies 
dels alumnes que cursen ensenyaments obligatoris o als alumnes dels cursos 
superiors d’educació secundària obligatòria, s'utilitzarà exclusivament per elaborar 
un indicador anomenat índex socioeconòmic i cultural –ISEC– de centre. Aquest 
índex servirà a l’Administració Educativa per prendre decisions en el moment 
d’adoptar mesures i dissenyar actuacions que fomentin la millora de la qualitat i 
equitat en l’educació en els centres educatius de les Illes Balears. 
 

La informació obtinguda durant el procés de recollida de dades serà tractada de 
forma estrictament confidencial i es preservarà l'anonimat. Les dades obtingudes 
seran utilitzades per construir l'ISEC de centre i en cap cas es faran valoracions 
individuals de l'alumnat. 
 

Per altra part, la Conselleria d’Educació i Formació Professional no difondrà 
públicament l’ISEC dels centres, encara que cada centre en coneixerà el seu. 
 

Per tal que l'ISEC de centre sigui fiable, és necessària la vostra participació i que 
respongueu al qüestionari de la forma més ajustada possible a la vostra realitat. 
 

Agraïm la vostra col·laboració i rebin una cordial salutació. 
 

Palma, gener de 2022 

 

 

Antoni Morante Milla 

Director general de Planificació, Ordenació i Centres. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Apreciada familia, 
 

Desde la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres consideramos 
conveniente disponer de información más precisa sobre la realidad del centro 
donde estudia su hijo o su hija. Parte de esta realidad pasa por conocer el entorno 
más inmediato que rodea a los alumnos y a sus familias, y más en concreto, las 
condiciones socioeconómicas y culturales del contexto de las familias del centro.  
 

Esta información, que se obtendrá a través de un cuestionario dirigido a las familias 
de los alumnos que cursan estudios obligatorios o a los alumnos de los cursos 
superiores de educación secundaria obligatoria, se utilizará exclusivamente para 
elaborar un indicador llamado índice socioeconómico y cultural –ISEC– de centro. 
Este índice servirá a la Administración Educativa para tomar decisiones en el 
momento de adoptar medidas y diseñar actuaciones que fomenten la mejora de la 
calidad y la equidad en la educación en los centros educativos de las Illes Balears. 
 

La información obtenida durante el proceso de recogida de datos será tratada de 
forma estrictamente confidencial y se preservará el anonimato. Los datos que 
aporten con este cuestionario sólo serán utilizados para construir el ISEC de centro y 
en ningún caso se harán valoraciones individuales del alumnado. 
 

Por otra parte, la Conselleria d’Educació i Formació Professional no difundirá 
públicamente el ISEC de los centros, aunque cada centro conocerá el suyo. 
 

Para que el ISEC de centro sea fiable, es necesaria su participación y que respondan 
al cuestionario de la forma más ajustada posible a su realidad. 
 

Agradecemos su colaboración. Reciban un cordial saludo. 
 

Palma, enero de 2022 

 

 

Antoni Morante Milla 

Director general de Planificació, Ordenació i Centres. 

 


