
  

 

 

 

 

 

 
 

INFORMACIÓN SUJETA A SECRETO ESTADÍSTICO 
(Ley 12/89, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública) 

 
ESTUDIO 3049, ENCUESTA SOCIAL  
EUROPEA (ESS7) 
 

Departamento de Investigación 
 

ENERO-MARZO 201

 
Comunidad Autónoma                                          (5)(6)                Nº ESTUDIO      
                                                                                                
                                                                              3.  0  4   9 
Provincia                                                   (7)(8)    
                                                                            (1)(2)(3)(4)        
 
Municipio                                                  (9)(10)(11) 
               (nombre municipio) 
 
Tamaño de hábitat                                             (12)      Nº de identificación de la 
                                                                 persona entrevistada    
                                                                                   (22)(23)(24)(25) 
Distrito                                                    (13)(14) 
 
                                                             
Sección                                                   (15)(16)(17)           Tipo 1 ……..1 
                                                                                     (26) 
                                                                          Tipo 2 ……. 2 
Entrevistador/a                                               (18)(19)(20)(21) 
 
 

Bon dia/Bona tarda. El Centro de Investigaciones Sociológicas està realitzant l'Enquesta Social Europea, un estudi sobre temes socials d'interès 
general, que es realitza en 30 països europeus. No hi ha respostes correctes o incorrectes. Només estem interessats en conèixer la seva opinió. 
 
Per aquest motiu sol·licitem la seva col·laboració i se l’agraïm anticipadament. Vostè ha estat seleccionat/a a l'atzar mitjançant mètodes aleatoris. Li 
garantim l'absolut anonimat i secret de les seves respostes en el més estricte compliment de les Lleis sobre secret estadístic i protecció de dades 
personals. Una vegada gravada la informació de forma anònima, els qüestionaris individuals són destruïts immediatament. 
 
Aquesta entrevista es realitza d'acord amb les normes del Codi de conducta ESOMAR i la declaració de l’ISI (Institut Internacional d’Estadística). 
 
 
 
Data de començament de l’entrevista: 
 

____ ____    ____ ____           15   
     (Dia)         (Mes)       (Any) 
     (27)(28)        (29)(30)       (31)(32) 
 

Hora de començament de l’entrevista: 
(Utilitzar rellotge 24 horas) 
 
      H   H   M   M 
 
     ____ ____ : ____ ____  (33)(34)(35)(36)   
 

      
A1 MOSTRAR TARGETA 1  En un dia feiner, quant de temps passa 
normalment mirant la televisió? Si us plau, utilitzi aquesta targeta per 
respondre. 
 

   - Gens ...........................…………..  00     Anar a A3 
 

- Menys de ½ hora…………………. 01 
- De ½ hora a 1 hora ......………….  02      (37)(38) 
- Més d’1 hora, fins a 1 ½ hora ..….. 03              
- Més d’1 ½ hora, fins a 2 hores ....  04     Fer A2 
- Més de 2 hores, fins a 2 ½ hores . 05 
- Més de  2 ½ hores, fins a 3 hores. 06 
- Més de 3 hores .................………  07 
- (N.S.) …………………….………..  88 
- (N.C.) ………………………………. 77 

 
A2 CONTINUAR MOSTRANT TARGETA 1 De nou, en un dia feiner, 
quant d’aquest temps que passa mirant la televisió el passa mirant 
notícies o altres programes de política i actualitat? Si us plau, segueixi 
utilitzant aquesta targeta. 
 
   - Gens ……………………………….. 00      

- Menys de ½ hora…………………. 01 
- De ½ hora a 1 hora ......………….  02      (39)(40) 
- Més d’1 hora, fins a 1 ½ hora ..….. 03              
- Més d’1 ½ hora, fins a 2 hores ....  04      
- Més de 2 hores, fins a 2 ½ hores . 05 
- Més de  2 ½ hores, fins a 3 hores. 06 
- Més de 3 hores .................………  07 
- (N.S.) …………………………….... 88 
- (N.C.) ………………………….…… 77 

 

A TOTHOM 
 
 

A3  MOSTRAR TARGETA 2 Utilitzant aquesta targeta, diria vostè que, 
en general, es pot confiar en la majoria de la gent, o que un mai no és 
prou prudent en el tracte amb els altres? Si us plau, col·loqui’s en una 
escala del 0 al 10, on el 0 vol dir que “un mai no és prou prudent” i el 10 
vol dir que es “pot confiar en la majoria de la gent”. 
 
Un mai                                      Es pot    
no és                                   confiar en 
prou                                    la majoria 
prudent                                de la gent 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

             (N.S.) …………… 88     
            (N.C.) ……..……. 77   (41)(42) 
 
A4  MOSTRAR TARGETA 3 Utilitzant aquesta targeta, pensa que la 
majoria de la gent intentaria aprofitar-se de vostè si tingués l’ocasió, o 
que seria honrada amb vostè?  
 

La majoria                             La majoria 
de la gent                                de la gent 
intentaria                             seria honrada 
aprofitar-se de mi                           amb mi 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

             (N.S.) ………. 88  
             (N.C.) ……… 77    (43)(44) 
 
A5  MOSTRAR TARGETA 4 Vostè diria que la majoria de les vegades la 
gent intenta ajudar els altres o que principalment mira per si mateixa? Si 
us plau, utilitzi aquesta targeta.   
 

La majoria                             La majoria    
de les vegades                       de les vegades 
la gent                                     la gent 
mira per si                             intenta ajudar 
mateixa                                   els altres 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

              (N.S.) ………. 88 
             (N.C.)  …….. 77    (45)(46) 
 



 
 
 

Ara m’agradaria fer-li algunes preguntes sobre política i el govern. 
 
B1  ¿En quina mesura diria vostè que l’interessa la política? Vostè diria 
que l’interessa...LLEGIR 
 

- Molt … …………… 1 
- Bastant ..………… 2 
- Poc ..…………….. 3     (47) 
- Gens …………….. 4 
- (N.S.) …………….. 8 
- (N.C.) ………..….. 7 

 
B1a MOSTRAR TARGETA 5 En quina mesura diria que el sistema 
polític a Espanya permet que les persones com vostè tinguin alguna 
cosa a dir en el que fa el govern? Si us plau, utilitzi aquesta tarjeta 
 
Gens                                      Completament 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

             (N.S.) …………… 88     
             (N.C.) ………..…. 77       (48)(49)  
 
B1b  MOSTRAR TARGETA 6 En quina mesura es considera vostè 
capaç de tenir un paper actiu en un grup que es dedica a temes polítics? 
Si us plau, utilitzi aquesta targeta. 
                         
Gens                              Completament 
capaç                                        capaç  

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

             (N.S.) …………… 88     
             (N.C.) ………..…. 77       (50)(51)  
 
 
B1c MOSTRAR TARGETA 7 I en quina mesura diria vostè que el 
sistema polític a Espanya permet que persones com vostè tinguin 
influència en la política? Si us plau, utilitzi aquesta targeta. 
                         
Gens                                      Completament 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

             (N.S.) …………… 88     
             (N.C.) ………..…. 77       (52)(53)  
 
 
B1d  MOSTRAR TARGETA 8 I utilitzant aquesta targeta, fins a quin punt 
confia vostè en la seva pròpia capacitat per participar en política? 
 
No hi confia                             Hi confia 
en absolut                             plenament 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
             (N.S.) …………… 88     
             (N.C.) ………..…. 77       (54)(55)  
 
 
B1e MOSTRAR TARGETA 9 En quina mesura diria que als polítics els 
importa el que pensen les persones com vostè? Si us plau, utilitzi 
aquesta targeta.  
                                          
Gens                              Completament 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

             (N.S.) …………… 88     
             (N.C.) ………..…. 77       (56)(57)  
 
 
B1f MOSTRAR TARGETA 10 Utilitzant aquesta targeta, en quina 
mesura diria que és fàcil per vostè, personalment, participar en política? 
 
                                Extremadament 
Gens fàcil                                     fàcil 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

             (N.S.) …………… 88     
             (N.C.) ………..…. 77       (58)(59)  
 

 
 
 
 
 
 

B2-B8  MOSTRAR TARGETA 11 Utilitzant aquesta targeta, digui’m, si 
us plau, amb una puntuació del  0 al 10, quant confia vostè personalment 
en cadascuna de les següents institucions.  El 0 vol dir que no confia en 
absolut en una institució, i el 10 vol dir que hi confia plenament. En 
primer lloc… LLEGIR CADA INSTITUCIÓ I ANOTAR LA RESPOSTA 

Escala 
00  -10     (N.S.)    (N.C.) 

 
B2 ... el Parlament Espanyol ….  ____     88      77   (60)(61) 
 
B3 … el sistema judicial……....   ____     88      77   (62)(63) 
 
B4 … la policia………………….   ____     88      77   (64)(65) 
 
B5 … els polítics  ………….….   ____     88      77   (66)(67) 
 
B6 … els partits polítics ……….   ____     88      77   (68)(69)
  
B7 … el  Parlament Europeu ….  ____     88      77   (70)(71)
   
B8 … les Nacions Unides ……..  ____     88      77   (72)(73) 
 
 
B9  Avui dia, hi ha gent que, per la raó que sigui, no vota. Va votar vostè 
en les darreres eleccions generals de novembre de 2011?  
 

- Sí ……………………………………… 1     Fer B10 
 
- No ……………………………………..  2             (74) 
- No tenia edat o dret a votar ….…... 3     Anar a B11 
- (N.S.) …………………………………  8 
- (N.C.) …………………………………. 7 

 
B10  A quin partit va votar en aquestes eleccions? 
RESPOSTA ESPONTÀNIA, NO LLEGIR 
 
- PP….………………  01  - CC-NC………………..……..  10 
- PSOE.……………   02  - Compromís-Equo…………..  11 
- IU (ICV a Catalunya).. 03  - FAC………… ………………….12  (75) 
- UPyD.………………… 04  - Geroa Bai…………………...... 13  (76) 
- CiU…………………... 05  - Altres (ANOTAR):__________14 
- Amaiur.……………... 06  - En blanc  ………….…………  15 
- PNV ………………...  07  - Vot nul …….....…………..…  16 
- ERC…………………. 08  - (No recorda) ..………….……  88                               
- BNG …………………. 09  - (N.C.) …………….…………..  77     
 
 
 
A TOTHOM 
 
B11-B17  Hi ha moltes maneres d’intentar que les coses millorin a 
Espanya o, almenys, d’evitar que empitjorin. En els últims 12 mesos, ha 
realitzat vostè alguna de les següents activitats? … LLEGIR CADA 
PREGUNTA I MARCAR LA RESPOSTA 
 

Sí   No   (N.S.)   (N.C.) 
B11 S'ha posat en contacte amb  
un polític o amb una autoritat o  
funcionari estatal, autonòmic o  
local? ……………………………….   1    2      8     7  (77) 
 
B12  Ha col·laborat amb un partit  
polític o una plataforma d’acció  
ciutadana? ……………………….…   1    2      8     7  (78) 
 
B13 Ha col·laborat amb alguna  
altra organització o associació? …...  1    2      8     7  (79) 
 
B14 Ha dut o mostrat insígnies  
o enganxines d’alguna campanya?… 1    2      8     7  (80) 
 
B15 Ha firmat una petició en una  
campanya de recollida de  
signatures? ………………………..   1    2      8     7  (81)  
 
B16 Ha participat en manifestacions  
autoritzades? ……………………….  1    2      8     7  (82) 
 
B17 Ha boicotejat o deixat de  
comprar certs productes? …….……  1    2      8     7  (83) 
 
 
 
 



 B18a  Hi ha algun partit al que vostè se senti més proper que a la resta 
de partits?  
 

- Sí ………………… 1     Fer B18b 
                             (84) 
- No …………………2        
- (N.S.) ………..….. 8     Anar a B19 
- (N.C.) ………….… 7 

 
B18b  Quin?  RESPOSTA ESPONTÀNIA, NO LLEGIR. 

  
- PP….………………  01  - CC-NC…………..……...  10 
- PSOE.……………   02  - Compromís-Equo……...  11    Fer 
- IU (ICV a Cataluña).. 03  - FAC……………..………... 12    B18c 
- UPyD.………………… 04  - Geroa Bai………………... 13    
- CiU…………………... 05  - UPN…….…………….…  14   (85)(86) 
- Amaiur.……………... 06  - Podemos…..…………..… 15 
- PNV ………………...  07  - Ciudadanos……………… 16 
- ERC…………………. 08  - Altre (especificar)______ 17 
- BNG …………………. 09   

- (N.S.) …………….…….. 88    Anar a  
                  - (N.C.) ………………….  77     B19 
 
ENTREVISTADOR/A: PREGUNTAR B18c ALS QUE ESMENTEN UN 
PARTIT A B18b (codis 01 a 17) 
 
B18c  En quina mesura se sent vostè proper a aquest partit? S’hi sent...? 
LLEGIR... 
 

- Molt proper/a ……...... 1 
- Bastant proper/a …... 2 
- Poc proper/a ….……. 3     (87) 
- Gens proper/a ………  4 
- (N.S.) ………….……  8  
- (N.C.) ……………….  7 

 
A TOTHOM 
 
B19  MOSTRAR TARGETA12  En política a vegades es parla d’esquerra 
i de dreta. Utilitzant aquesta targeta, on es col·locaria vostè en aquesta 
escala? El 0 vol dir “esquerra” i el 10 “dreta”. 
 
Esquerra                                  Dreta 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

              (N.S.) …………… 88     
             (N.C.) ………..…. 77   (88)(89) 
 
B20  MOSTRAR TARGETA 13  Canviant de tema, en termes generals, 
en quina mesura està satisfet/a amb la seva vida actualment? Si us plau, 
respongui utilitzant aquesta targeta, on el 0 vol dir que està 
completament insatisfet/a i 10 que està completament satisfet/a. 
 
Completament                         Completament 
Insatisfet/a                                satisfet/a 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

             (N.S.) …………… 88     
             (N.C.) …………... 77   (90)(91)  
 
B21  CONTINUAR MOSTRANT TARGETA 13 I, en general, en quina 
mesura està satisfet/a amb la situació econòmica actual a Espanya? 
Continuï utilitzant la mateixa targeta. 
 
Completament                          Completament 
insatisfet/a                                satisfet/a 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

             (N.S.) …………… 88     
             (N.C.) ………..…. 77   (92)(93)  
 
 
B22  CONTINUAR MOSTRANT TARGETA 13 Ara pensant en el govern 
espanyol, en quina mesura està satisfet/a amb la manera com està fent 
la seva feina? Continuï utilitzant la mateixa targeta. 
 
Completament                        Completament 
insatisfet/a                              satisfet/a 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

             (N.S.) …………… 88     
             (N.C.) ………..…. 77   (94)(95)  

B23  CONTINUAR MOSTRANT TARGETA 13 I, en conjunt, en quina 
mesura està satisfet/a amb el funcionament de la democràcia a 
Espanya? Continuï utilitzant la mateixa targeta. 
 
Completament                        Completament 
insatisfet/a                              satisfet/a 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

             (N.S.) …………… 88     
             (N.C.) ………..…. 77    (96)(97)  
 
 
B24  MOSTRAR TARGETA 14 Ara, utilitzant aquesta targeta, si us plau 
com valoraria globalment l’estat actual de l’educació a Espanya? 
 
Molt                                      Molt 
malament                                    bé 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

              (N.S.) …………… 88     
             (N.C.) ………..…. 77    (98)(99)  
 
B25  CONTINUAR MOSTRANT TARGETA 14 Utilitzant aquesta 
mateixa targeta, si us plau com valoraria globalment l’estat actual del 
sistema sanitari a Espanya? 
 
Molt                                      Molt 
malament                                    bé 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

             (N.S.) …………… 88     
             (N.C.) ………..…. 77    (100)(101)  
 
 
B26-B27  MOSTRAR TARGETA 15 Utilitzant aquesta targeta, digui’m, si 
us plau, fins a quin punt està d’acord o en desacord amb cadascuna de 
les següents afirmacions. LLEGIR CADA AFIRMACIÓ I MARCAR A LA 
GRAELLA. 
 
1. Molt d’acord 
2. D’acord 
3. Ni d’acord ni en desacord 
4. En desacord 
5. Molt en desacord 
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 1 2 3 4 5 8 7  
B26 El govern 
hauria de 
prendre 
mesures per 
reduir les 
diferències en 
els nivells 
d’ingressos….. 1 2 3 4 5 8 7 (102) 
B27  Els gais i 
les lesbianes 
haurien de tenir 
llibertat per 
viure com 
vulguin………… 1 2 3 4 5 8 7 (103) 
 
 
B28 MOSTRAR TARGETA 16 Pensant ara en la Unió Europea, algunes 
persones diuen que la integració hauria d’anar més lluny. Unes altres 
diuen que la integració ja ha anat prou lluny. Utilizant aquesta targeta, 
quin número de l’escala descriu millor la seva opinió al respecte? 
 
La integració                           La integració 
ja ha anat                             hauria d'anar 
prou lluny                                més lluny 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

             (N.S.) ………. 88  
             (N.C.) ……… 77    (104)(105) 
 
 
 
 



 Ara voldria fer-li algunes preguntes sobre les persones d’altres 
països que venen a viure a Espanya 
 
B29  MOSTRAR TARGETA 17 Ara, utilitzant aquesta targeta, fins a quin 
punt creu vostè que Espanya hauria de permetre que persones de la 
mateixa raça o grup ètnic que la majoria dels espanyols vinguin a viure 
aquí? 

Espanya… 
 
- …hauria de permetre que moltes vinguin a viure aquí .….…. 1 
- …hauria de permetre que n’hi vinguin unes quantes….…… 2 
- …hauria de permetre que n’hi vinguin unes poques...……..  3   (106) 
- …no hauria de permetre que n’hi vingui cap…………. ……. 4 
- (N.S.) …………………………………………………………….. 8 
- (N.C.) …………………………………………………………….. 7 
 
B30  CONTINUAR MOSTRANT TARGETA 17  I què diria de les que són 
d’una raça o grup ètnic diferent al de la majoria dels espanyols? Segueixi 
utilitzant la mateixa targeta. 
 
Espanya…  
 
- …hauria de permetre que moltes vinguin a viure aquí .….…. 1 
- …hauria de permetre que n’hi vinguin unes quantes….…… 2 
- …hauria de permetre que n’hi vinguin unes poques...……..  3   (107) 
- …no hauria de permetre que n’hi vingui cap…………. ……. 4 
- (N.S.) …………………………………………………………….. 8 
- (N.C.) …………………………………………………………….. 7 
 
 
B30a  CONTINUAR MOSTRANT TARGETA 17 I què diria de les que 
provénen dels països pobres d'Europa? Continuï utilitzant la mateixa 
tarjeta. 
 
Espanya…  
 
- …hauria de permetre que moltes vinguin a viure aquí .….…. 1 
- …hauria de permetre que n’hi vinguin unes quantes….…… 2 
- …hauria de permetre que n’hi vinguin unes poques...……..  3   (108) 
- …no hauria de permetre que n’hi vingui cap…………. ……. 4 
- (N.S.) …………………………………………………………….. 8 
- (N.C.) …………………………………………………………….. 7 
 
B31  CONTINUAR MOSTRANT TARGETA 17 I què diria de les que 
provénen dels països pobres de fora d’Europa? Utilitzi la mateixa targeta. 
 
Espanya…  
 
- …hauria de permetre que moltes vinguin a viure aquí .….…. 1 
- …hauria de permetre que n’hi vinguin unes quantes….…… 2 
- …hauria de permetre que n’hi vinguin unes poques...……..  3   (109) 
- …no hauria de permetre que n’hi vingui cap…………..……. 4 
- (N.S.) …………………………………………………………….. 8 
- (N.C.) …………………………………………………………….. 7 
 
B32  MOSTRAR TARGETA 18 Vostè diria que, generalment, per a 
l’economia espanyola, és bo o és dolent que gent d'altres països vingui a 
viure aquí? Si us plau, utilitzi aquesta targeta. 
 
És dolent per                           És bo per 
a l’economia                          a l’economia 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

             (N.S.) …………… 88     
             (N.C.) ………..…. 77   (110)(111)  
 
B33  MOSTRAR TARGETA 19 I, utilitzant aquesta targeta, vostè diria 
que, generalment, la vida cultural espanyola s’empobreix o s’enriqueix 
amb les persones d’altres països que vénen a viure aquí? 
 
La vida                                  La vida 
cultural                                 cultural 
espanyola                              espanyola 
s’empobreix                            s’enriqueix  

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

             (N.S.) …………… 88     
            (N.C.) ……..……. 77   (112)(113) 
 
 
 
 

B34  MOSTRAR TARGETA 20 L’arribada de persones d’altres països, fa 
que Espanya sigui un lloc pitjor o millor per viure? Si us plau, utilitzi 
aquesta targeta. 
 
Un lloc pitjor                          Un lloc millor 
per viure                               per viure 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

             (N.S.) …………… 88     
             (N.C.) ………..…. 77   (114)(115)  
 
A continuació, parlarem sobre alguns aspectes de la seva vida. 
 
MOSTRAR TARGETA 21 En termes generals, en quina mesura es 
considera vostè una persona feliç o infeliç? Si us plau utilitzi aquesta 
targeta. 
 
Absolutament                         Absolutament 
infeliç                                    feliç 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

             (N.S.) …………… 88     
             (N.C.) ………..…. 77   (116)(117)  
 
C2  MOSTRAR TARGETA 22 Utilitzant aquesta targeta, digui’m, amb 
quina freqüència es reuneix en el seu temps lliure amb amics, parents o 
companys de feina? 
 

- Mai …………………….………  01   
- Menys d’una vegada al mes … 02 
- Una vegada al mes …………..  03   
- Diverses vegades al mes……   04    (118)(119)   
- Una vegada a la setmana  ….. 05   
- Diverses vegades a la setmana 06 
- Tots els dies ..…………………  07  
- (N.S.) …………………………..  88 
- (N.C.) …………………………..  77 

 
C3 MOSTRAR TARGETA 23 Amb quantes persones pot parlar de temes 
íntims i personals, si és que ho pot fer amb algú?  Triï la seva resposta 
d'aquesta tarjeta. 
 

- Cap …………………………….. 00 
- 1 ………………………………… 01 
- 2 ………………………………… 02 
- 3 ………………………………… 03    (120)(121)  
- 4-6 ……………………………… 04   
- 7-9 ……………………………… 05 
- 10 o més ………………………. 06 
- (N.S.) …………………………..  88 
- (N.C.) …………………………..  77  

 
C4  MOSTRAR TARGETA 24 Comparat amb altres persones de la seva 
edat, amb quina freqüència diria vostè que participa en activitats socials? 
Si us plau, utilitzi aquesta targeta. 
 

- Molt menys que la majoria ….………  1 
- Menys que la majoria   ………………. 2 
- Més o menys com tothom ………….. 3 
- Més que la majoria .………………….  4     (122) 
- Molt més que la majoria ….…………. 5 
- (N.S.) …...……………………………… 8 
-  (N.C.) ………………………………….. 7 

 
C5  En els últims 5 anys, ha estat vostè o algun membre de casa seva 
víctima d’un robatori o una agressió?   
 

- Sí ………………..  1 
- No ……………….. 2      (123) 
- (N.S.) ……………. 8 
- (N.C.) ……………. 7 

 
 
C6  En quina mesura se sent segur/a caminant sol/a de nit per aquesta 
zona? Se sent...? LLEGIR… 
 

- Molt segur/a ..………1 
- Segur/a ........…….. 2 
- Insegur/a ......…….. 3      (124) 
- Molt insegur/a ….... 4 
- (N.S.) ……………… 8 
- (N.C.) ……………..  7 

 
 



 
 
 

Ara parlarem de vostè. 
C7  Parlant de la seva salut, en general, vostè diria que és...? LLEGIR… 
 

- Molt bona  ………..  1 
- Bona ……………… 2 
- Normal ……………. 3 
- Dolenta  .…………. 4      (125) 
- Molt dolenta  …..…. 5 
- (N.S.) ……………… 8 
- (N.C.) ……………… 7 

 
 
C8  Té dificultats per portar a terme les seves activitats quotidianes a 
causa d’alguna malaltia crònica, incapacitat o problema de salut mental? 
ENTREVISTADOR: SI DIU “SÍ”, PREGUNTAR: Té moltes dificultats o 
només fins a cert punt? 
 

- Sí, moltes . ………………  1 
- Sí, fins a cert punt …. ….. 2 
- No ………………………… 3    (126) 
- (N.S.) …………………….. 8 
- (N.C.) …………………….. 7 

 
C9  Es considera vostè d’alguna religió?  
 

- Sí ………….  1      Fer  C10 
 
- No ………… 2                       (127) 
- (N.S.) ……... 8      Anar a C11 
- (N.C.) ……..  7 
 

 
C10  MOSTRAR TARJETA “24bRELIGIÓ” De quina?   
 

- Catòlica ……………………………..……....  01       
- Protestant …………………………..….….... 02       
- Ortodoxa ……………………………………  03     Anar a C13 
- Altres confessions cristianes …….…..……. 04    
- Jueva ….………………………..………..….. 05           
- Musulmana ………………………………....  06    (128) (129) 
- Religions orientals (budista, hindú,  

sij, xintoista, taoista) ……………………….. 07 
- Altres religions no cristianes ………………. 08 
- (N.C.) ………………………………………… 77 

 
PREGUNTAR NOMÉS SI NO ES CONSIDERA DE CAP RELIGIÓ O 
CONFESSIÓ RELIGIOSA  (codis 2, 8 o 7 en C9) 

 
C11  ¿I en algun moment de la seva vida s’ha considerat vostè 
d’alguna religió?   

 
- Sí …………. 1     Fer C12 
 
- No ………… 2                 (130) 
- (N.S.) …….. 8     Anar a C13 
- (N.C.) …….. 7 

 
C12  MOSTRAR TARGETA “24bRELIGIÓ” De quina?   

 
- Catòlica ……………………………..…………….. 01         
- Protestant …………………………..….………..  02       
- Ortodoxa …………………………………………  03      
- Altres confessions cristianes …….…..…………. 04  (131)(132)   
- Jueva……………………………..………..………. 05           
- Musulmana ………………………………..……..  06     
- Religions orientals (budista, hindú,  

sij, xintoista, taoista) ……………………………  07 
- Altres religions no cristianes ………………..….  08 
- (N.S.) ……………………………………………… 88 
- (N.C.) ………………………………………………. 77 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A TOTHOM 
 
C13  MOSTRAR TARGETA 25 Amb independència de si es considera 
d’alguna religió, en quina mesura es considera vostè una persona 
religiosa? Si us plau, utilitzi aquesta targeta. 
 
Gens religiós/a                        Molt religiós/a 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

             (N.S.) …………… 88     
             (N.C.) ………..…. 77   (133)(134)  
 
C14  MOSTRAR TARGETA 26 A part d’ocasions especials com ara 
casaments, bateigs i funerals, amb quina freqüència assisteix a 
cerimònies religioses habitualment? 
 

- Tots els dies …………………..………….... 01    
- Més d’una vegada a la setmana …………. 02   
- Una vegada a la setmana ………………... 03    
- Almenys una vegada al mes ……..…….… 04  
- Només les festivitats religioses especials . 05    (135)(136) 
- Amb menys freqüència ................……….  06  
- Mai .............………………………………… 07 
- (N.S.) …………..……………………………. 88 
- (N.C.) …………..……………………………. 77  
    

 
C15  CONTINUAR MOSTRANT TARGETA 26 A part de les ocasions en 
que assisteix a les cerimònies religioses, amb quina freqüència resa? 
Si us plau, utilitzi la mateixa targeta. 
 

- Tots els dies …………………..………….... 01    
- Més d’una vegada a la setmana …………. 02   
- Una vegada a la setmana ………………... 03    
- Almenys una vegada al mes ……..…….… 04  
- Només les festivitats religioses especials . 05    (137)(138) 
- Amb menys freqüència ................……….  06  
- Mai .............………………………………… 07 
- (N.S.) …………..……………………………. 88 
- (N.C.) …………..……………………………. 77     

 
 
A TOTHOM 
 
C16  Considera vostè que pertany a un grup contra el que existeix algun 
tipus de discriminació en aquest país?  
 

- Sí …………. 1      Fer C17 
 
- No ………… 2               (139) 
- (N.S.) …….. 8     Anar a C18 
- (N.C.) …….. 7  

 
 

C17 ¿ Per quins motius es discrimina al seu grup? RESPOSTA 
ESPONTÀNIA, NO LLEGIR 
    
Preguntar:  “Per algun altre motiu?”  RESPOSTA MÚLTIPLE: 
MARCAR TOTS LES RESPOSTES QUE CORRESPONGUIN 
 

 
- Color o raça ……..…………………..…. 1  (140)  
- Nacionalitat …………………………….. 1  (141)  
- Religió …………………………………..  1  (142) 
- Llengua ………….………………………  1  (143) 
- Grup ètnic ………………………….…..  1  (144) 
- Edat ……………………………………… 1  (145)  
- Gènere …………………………………  1  (146) 
- Sexualitat  …………………………….  1  (147) 
- Minusvàlua……………………………..  1  (148) 
- Altres (ANOTAR) ________________ 
 
  ______________________________ 1  (149) 
- (N.S.) ………………..…………………… 1  (150) 
- (N.C.) ……………………………………  1  (151) 

                    
 
 
 
 
 
 
 



  A TOTHOM 
 

C18  Té vostè la nacionalitat espanyola? 
 

- Sí …………. 1      Anar a C20 
- No ………… 2       
- (N.S.) …….. 8     Fer C19       (152) 
- (N.C.) …….. 7 

 
FER C19 NOMÉS A QUI RESPON “NO”, “NO HO SÉ” o “N.C.” A  
C18 (codis 2, 8 o 7 a C18) 

 
C19  Quina és la seva nacionalitat? 
 

ANOTAR  ___________________________  (153) a (202) 

               Codificació CIS (ISO 3166-1): ___ ___ ___ 
          (N.S.) ……. 888              (203)(204)(205) 
          (N.C.) ……. 777 
 

A TOTHOM 
 
C20  Ha nascut a Espanya?   

- Sí …………. 1      Anar a C23 
- No ………… 2      Fer C21    (206) 
- (N.S.) …….. 8       Anar a C23 
- (N.C.) …….. 7        

 
C21  A quin país va néixer? 
 
ANOTAR  __________________  (207) a (256)            Anar a C22 

              Codificació CIS (ISO 3166-1): ___ ___ ___ 
          (N.S.) …….888          Anar a C22      (257)(258 )(259)    
          (N.C.) …….777 

 
C22  Quin any va venir a viure a Espanya? 
 
ANOTAR L'ANY:  ___________________ (260)(261)(262)(263) 

 
          (N.S.) ……. 8888 
          (N.C.) ……. 7777 

 
A TOTHOM 
 
C23  Quines llengües o idiomes parla més sovint a casa seva? 
ANOTAR MÀXIM 2 IDIOMES 
 
Idiome 1 : ________________________  (264) a (313)  
       Codificació CIS (ISO 693-2): ___  ___  ___ 

                (N.S.) ……. 888   (314)(315)(316) 
                (N.C.) ……. 777 

 
Idiome 2: ________________________   (317) a (366) 
       Codificació CIS (ISO 693-2): ___  ___  ___ 

                (N.S.) ……. 888 (367)(368)(369) 
                (N.C.) ……. 777 
 

C24  Pertany vostè a una minoria ètnica a Espanya?   
 
 
              - Sí ……………. 1 

- No ……………. 2    (370) 
- (N.S.) ………… 8 
- (N.C.) ………… 7 

 
C25  El seu pare va néixer a Espanya?  
 

- Sí …………. 1      Anar a C27 
- No ………… 2       Fer C26    (371) 
- (N.S.) …….. 8      
- (N.C.) …….. 7      Anar a C27  

 
C26  A quin país va néixer el seu pare?   

ANOTAR  ___________________________   (372) a (421)     

              Codificació CIS (ISO 3166-1): ___ ___ ___ 
          (N.S.) ……. 88             (422)(423)(424) 
          (N.C.) ……. 77 

 
 
 

A TOTHOM 
C27  La seva mare va néixer a Espanya?  

 
- Sí …………. 1      Anar a C28a 
- No ………… 2       Fer C28    (425) 
- (N.S.) …….. 8      
- (N.C.) …….. 7      Anar a C28a  

 
C28  A quin país va néixer la seva mare?   

 
ANOTAR  ___________________________  (426) a (475)  

          Codificació CIS (ISO 3166-1): ____  ____ ___ 
          (N.S.) ……. 88                         (476)(477)(478)  
          (N.C.) ……. 77 
 

A TOTHOM 
 

C28a  Em podria dir quin és el mes del seu aniversari? 
 
ENTREVISTADOR/A: ANOTAR MES D'ANIVERSARI DE LA 
PERSONA ENTREVISTADA (per exemple,  gener=01 i desembre = 
12) 
  
  ANOTAR MES: ___ ___    (479)(480) 
                   
                  (N.S.)…….88 
                  (N.C.)…….77 

 
 
A TOTHOM 
 
Hi ha persones d’altres països que vénen a viure a Espanya per 
diferents raons. Algunes tenen avantpassats que eren d'aquí 
Altres vénen a treballar o a reunir-se amb les seves famílies. Altres 
vénen perquè estan amenaçats. Aquí hi ha algunes preguntes sobre 
aquest tema.  
 

D1-D6 MOSTRAR TARGETA 27  Si us plau, em podria dir quina 
importància hauria de tenir cadascun dels segu ̈ents aspectes en la 
decisió de permetre o no, a una persona que ha nascut i viscut sempre 
fora d’Espanya, venir a viure aquí. Si us plau, utilitzi aquesta targeta.  
 
En primer lloc, quina importància hauria de tenir que aquesta persona... 
LLEGIR CADA PREGUNTA I ANOTAR LA RESPOSTA 
 
          Escala:  00 “Gens imp.-10 “Molt imp.” 
                          Escala 
                          00 – 10  (NS)  (NC) 
 
- D1… tingui un bon nivell educatiu? ...   ____   88  77  (481)(482) 
 
- D2… parli castellà o altre llengua oficial  
            de la comunitat autònoma? ……     ____   88  77  (483)(484) 
 
- D3… provingui d’un país de tradició 
      cristiana?…………………..……   ____   88  77  (485)(486) 
 
- D4… sigui de raça blanca?……………   ____   88  77  (487)(488) 
 
- D5… tingui una qualificació laboral 
     de les que Espanya necessita? ..  ____   88  77  (489)(490) 
 
- D6… estigui disposada a adoptar  

 l’estil de vida espanyol? ………….  ____   88  77  (491)(492) 
 
 
D7  MOSTRAR TARGETA 28 Utilitzant aquesta targeta, diria vostè que 
generalment les persones que vénen a viure a Espanya treuen la feina 
als treballadors espanyols o que generalment ajuden a crear nous llocs 
de treball?  
                                 Ajuden a crear 
Treuen                                nous llocs    
la feina                                 de treball 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

             (N.S.) …………… 88     
            (N.C.) ……..……. 77   (493)(494) 
 
 
 



  D8  MOSTRAR TARGETA 29 La majoria de les persones que vénen a 
viure a Espanya treballen i paguen impostos. Al mateix temps reben 
atenció sanitària i altres prestacions socials. En conjunt, vostè creu que 
aquestes persones reben més del que aporten o aporten més del que 
reben? Si us plau, utilitzi aquesta targeta. 
 
Generalment                           Generalment 
reben més                            aporten més 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

             (N.S.) …………… 88     
            (N.C.) ……..……. 77   (495)(496) 
 
 
D9 MOSTRAR TARGETA 30 El problema de la inseguretat ciutadana a 
Espanya, empitjora o millora amb l’arribada de gent d’altres països? Si us 
plau, utilitzi aquesta targeta. 
 
El problema                           El problema 
de la inseguretat                     de la inseguretat 
empitjora                                 millora 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

             (N.S.) …………… 88     
            (N.C.) ……..……. 77   (497)(498) 
 
D10-D11 MOSTRAR TARGETA 31 I pensant en les persones que han 
vingut a viure a Espanya des d’un altre país i que són de raça o grup 
ètnic diferent del de la majoria dels espanyols. Utilitzant aquesta targeta, 
digui si us plau fins a quin punt li importaria, o no li importaria, que alguna 
d’aquestes persones…… LLEGIR CADA PREGUNTA I ANOTAR LA 
RESPOSTA 
 
                Escala 00: “Gens-10:“Molt” 
                       Escala 
                       00 – 10   (NS)  (NC) 
 
- D10 … fos el seu cap? …................  ____   88  77  (499)(500) 
 
- D11 … es casés amb un familiar  
 proper seu? ……………………...….  ____   88  77  (501)(502) 
 
 
D12 MOSTRAR TARGETA 32 Utilitzant aquesta targeta, com descriuria 
el lloc on viu actualment?  
                                     
- Un lloc on quasi ningú és d’una raça o grup ètnic  

diferent del de la majoria dels espanyols  ……………………… 1 
- Un lloc on algunes persones són d’una raça o grup         (503) 

ètnic diferent del de la majoria dels espanyols …………………2 
- Un lloc on moltes persones són d’una raça o grup ètnic  

diferent del de la majoria dels espanyols ……………….……… 3 
- (N.S.) …………………………………………………………….…. 8 
- (N.C.) …………………………………………………………….…. 7 
 
 
D13 MOSTRAR TARGETA 33 Utilitzant aquesta targeta, digui'm si us 

plau fins a quin punt vostè està d'acord o en desacord amb la següent 
frase: "És millor per a un país que gairebé tothom comparteixi els 
mateixos costums i tradicions".  

 
- Molt d’acord ………………………… 1 
- D’acord ………………………….…..  2 
- Ni d’acord ni en desacord ………… 3     (504) 
- En desacord ….……………………… 4 
- Molt en desacord .………………….  5 
- (N.S.) …………………..……….…… 8  
- (N.C.) …………………………..……. 7 

 
D14 MOSTRAR TARGETA 34 Fins a quin punt creu vostè que és bo o 
dolent per a un país tenir una llei contra la discriminació racial o ètnica en 
el lloc de treball? Si us plau, utilitzi aquesta targeta per respondre 
 
Molt                                      Molt 
dolent                                     bo 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

             (N.S.) …………… 88     
             (N.C.) ………..…. 77    (505)(506)  
 
 
 
 

D15  MOSTRAR TARGETA 35 Algunes persones vénen a Espanya i 
demanen asil perquè temen ser perseguides als seus països d'origen. 
Utilitzant aquesta targeta, si us plau digui'm fins a quin punt està d’acord 
o en desacord amb la següent frase: “El govern hauria de ser generós a 
l’hora de resoldre les sol·licituds d’asil.”  
 

- Molt d’acord ………………………… 1 
- D’acord ……………….……………..  2 
- Ni d’acord ni en desacord ………… 3     (507) 
- En desacord ….……………………… 4 
- Molt en desacord .………………….  5 
- (N.S.) …………………..……….…… 8  
- (N.C.) …………………………..……. 7 

 
D16 De cada 100 persones que viuen a Espanya, quantes creu vostè 
que han nascut fora del país? 
 
ENTREVISTADOR/A: Si la persona entrevistada respon que "No ho 
sap", dir-li: "Si us plau, digui'm una xifra aproximada" 
 

ANOTAR:  _________de cada 100      (508)(409)(510) 
 
         (N.S.). …. 888 
         (N.C.). …. 777 

 
 
OMPLIR PER A TOTES LES PERSONES ENTREVISTADES  
 
D17a ENTREVISTADOR/A: Consultar C20 i anotar: 
  
La persona entrevistada:                         (511) 
…ha nascut a Espanya (“1” a C20)…….……………1   � Fer D17b 
…NO ha nascut a Espanya (“2” o  

“N.S” 8/ N.C. 7” a C20)…………………………….  2 � Anar a D18 
 
 
FER D17b NOMÉS SI LA PERSONA ENTREVISTADA HA NASCUT EN 
ESPANYA (CODI 1 A D17a) 
 
D17b  MOSTRAR TARGETA 36   En comparació amb les persones que, 
com vostè,  van néixer a Espanya, com creu que el govern tracta els que 
han vingut recentment a viure aquí des d'altres països? Si us plau, utilitzi 
aquesta targeta. 
  

-  Molt millor ………….. 1 
- Una mica millor ….... 2 
- Igual………………… 3      (512) 
- Un mica pitjor………. 4 
- Molt pitjor ..………… 5 
- (N.S.)……………….. 8 
- (N.C.)……………….. 7 

 
 
A TOTHOM 
 
D18  MOSTRAR TARGETA 37  Utilitzant aquesta targeta, creu vostè 
que les creences i pràctiques religioses a Espanya, generalment, 
s'empobreixen o s'enriqueixen amb les persones d'altres països que 
vénen a viure aquí? 
 
Les creences i                        Les creences i 
pràctiques religioses               pràctiques religioses 
s'empobreixen                        s'enriqueixen 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

             (N.S.) …………… 88     
            (N.C.) ……..……. 77   (513)(514) 
  
D19  ¿Té vostè amics o amigues propers que siguin d'una raça o grup 
ètnic diferent al de la majoria dels espanyols? 
EN CAS AFIRMATIU: En té uns quants o pocs? 
 

- Sí, uns quants .……… 1 
- Sí, pocs…………..…… 2 
- No, cap……………..… 3    (515) 
- (N.S.)………….……….. 8 
- (N.C.)………………….. 7 

 
 
 
 
 
 



 D20  MOSTRAR TARGETA 38 Amb quina freqüència té vostè contacte 
amb persones que són d'una raça o grup ètnic diferent al de la majoria 
dels espanyols quan vostè està fora de casa? Per exemple al transport 
públic, al carrer, a les botigues o al seu veïnat. Si us plau, utilitzi aquesta 
targeta.  
 
ENTREVISTADOR/A: S'ha d'incloure qualsevol contacte, ja sigui 
verbal o no verbal. 
 

- Mai …………………………….…. 01     Anar a D22 
- Menys d’una vegada al mes…… 02 
- Una vegada al mes…………….. 03     Fer D21 
- Diverses vegades al mes..…….  04 
- Una vegada a la setmana………. 05        (516)(517) 
- Diverses vegades a la setmana…06 
- Cada dia……………………..…..  07 
- (N.S.)……………..………………. 88         
- (N.C.)………………….…………. 77    Anar a D22 

 
PREGUNTAR D21 NOMÈS A QUI RESPON CODIS 02-07 A D20 

 
D21 MOSTRAR TARGETA 39  Aquests contacte, en quina mesura 
diria vostè que, en general, són dolents o bons? Si us plau, utilitzi 
aquesta targeta.  

 
Extremadament                     Extremadament 
dolents                                  bons 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

             (N.S.) …………… 88     
             (N.C.) ………..…. 77    (518)(519) 
 
A TOTHOM 
 
D22  MOSTRAR TARGETA 40 En quina mesura se sent vostè proper/a 
a Espanya? Si us plau, utilitzi aquesta targeta. 
 

- Molt proper/a ….......................... 1  
- Proper/a…..................................  2 
- No gaire proper/a........................ 3     (520) 
- Gens proper/a............................. 4 
- (N.S.) .........................................  8 
- (N.C.) …………………………….. 7 

 
Les persones sovint tenen diferents punts de vista sobre els 
següents temes. 
 
D23  Creu vostè que algunes races o grups ètnics són, de naixement, 
menys intel·ligents que altres? 
 

- Sí..............................  1 
- No…..………………..  2    (521) 
- (N.S.) ………….….… 8 
- (N.C.) ……………….. 7 

 
 
D24  Creu vostè que algunes races o grups ètnics són, de naixement, 
més treballadors que d'altres? 
 

- Sí..............................  1 
- No…..………………..  2    (522) 
- (N.S.) ………….….… 8 
- (N.C.) ……………….. 7 

 
 
D25  MOSTRAR TARGETA 41 Pensant en el món actual, diria vostè que 
algunes cultures són molt millors que d'altres o que totes les cultures són 
iguals? Si us plau, esculli la seva resposta d'aquesta targeta. 
    

- Algunes cultures són molt millors que d'altres ......... 1 
- Totes les cultures són iguals ……..….……..       2   
- (N.S.) …………………….…………………………….. 8   (523) 
-  (N.C.) ……..……………….…………………………... 7       
                    

 
 
 
 
 
 
 
 

D26-D28 MOSTRAR TARGETA 42  A continuació li preguntaré per 
diferents grups de persones que podrien venir a viure a Espanya des 
d'altres països. Utilitzant aquesta targeta, si us plau digui'm en quina 
mesura creu vostè que Espanya hauria de permetre que… 
ENTREVISTADOR/A: LLEGIR CADA PREGUNTA I MARCAR LA 
RESPOSTA 
 

1. Hauria de permetre que molts vinguin a viure aquí 
2. Hauria de permetre que n’hi vinguin uns quants 
3. Hauria de permetre que n’hi vinguin uns pocs 
4. No hauria de permetre que n’hi vingui cap 

 

M
ol

ts
 

U
ns

 
qu

an
ts

 

U
no

s 
po

cs
 

C
ap

 

(N
.S

) 

(N
.C

) 

 
 1 2 3 4 8 7  
D26… jueus 
d'altres països 
vinguin a viure a 
Espanya? 1 2 3 4 8 7 (524) 
D27… … 
musulmans 
d'altres països 
vinguin a viure a 
Espanya? 1 2 3 4 8 7 (525) 
D28… gitanos 
d'altres països 
vinguin a viure a 
Espanya? 

 1 2 3 4 8 7 (526) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 OMPLIR PER A TOTES LES PERSONES ENTREVISTADES  
D29  ENTREVISTADOR/A: Con sultar C28a i marcar segons mes de 
naixament de la persona entrevistada: 
 

01 (gener), 05 (maig) ó 09 (setembre)….. 1       Fer D30 
02 (febrer), 06 (juny) ó 10 (octubre)……..  2       Anar a D31 
03 (març), 07 (juliol) ó 11 (novembre)…... 3       Anar a D32 
04 (abril), 08 (agost), 12 (desembre)                 (527)  
     ó 88 (N.S.)/77 (N.C.)…………………… 4        Anar a D33 

 
PREGUNTAR D30 SI D29=1 
 

D30 CONTINUAR MOSTRANT TARGETA 42  Utilitzant la mateixa 
targeta, digui'm, si us plau, fins a quin punt creu que Espanya hauria de 
permetre a professionals qualificats de Romania venir a viure a Espanya. 
 
Espanya… 
- …Hauria de permetre que molts vinguin a viure aquí ………. 1 
- …Hauria de permetre que n’hi vinguin uns quants …..… …  2       Anar  
- …Hauria de permetre que n’hi vinguin uns pocs ………..….. 3     a E1 
- …No hauria de permetre que n’hi vingui cap….…………… . 4 
- (N.S.) …………………………………………………………….. 8      
- (N.C.) …………………………………………………………….. 7    (528)   
 
PREGUNTAR D31 SI D29=2  
 

D31  CONTINUAR MOSTRANT TARGETA 42  Utilitzant la mateixa 
targeta, digui'm, si us plau, fins a quin punt creu que Espanya hauria de 
permetre a professionals qualificats del Marroc venir a viure a Espanya. 
 
Espanya… 
- …Hauria de permetre que molts vinguin a viure aquí ………. 1 
- …Hauria de permetre que n’hi vinguin uns quants …..… …  2       Anar 
- …Hauria de permetre que n’hi vinguin uns pocs ………..….. 3      a E1 
- …No hauria de permetre que n’hi vingui cap….…………….  4 
- (N.S.) …………………………………………………………….. 8 
- (N.C.) …………………………………………………………….. 7    (529)   
 
PREGUNTAR D32 SI D29=3 
 

D32  CONTINUAR MOSTRANT TARGETA 42  Utilitzant la mateixa 
targeta, digui'm, si us plau, fins a quin punt creu que Espanya hauria de 
permetre a treballadors no qualificats de Romania venir a viure a 
Espanya. 
 
Espanya… 
- …Hauria de permetre que molts vinguin a viure aquí ………. 1 
- …Hauria de permetre que n’hi vinguin uns quants …..… …  2       Anar 
- …Hauria de permetre que n’hi vinguin uns pocs ………..….. 3        a E1 
- …No hauria de permetre que n’hi vingui cap….…………….  4 
- (N.S.) …………………………………………………………….. 8 
- (N.C.) …………………………………………………………….. 7    (530)   
 
PREGUNTAR D33 SI D29=4 
 

D33  CONTINUAR MOSTRANT TARGETA 42  Utilitzant la mateixa 
targeta, digui'm, si us plau, fins a quin punt creu que Espanya hauria de 
permetre a treballadors no qualificats del Marroc venir a viure a Espanya. 
 
Espanya… 
- …Hauria de permetre que molts vinguin a viure aquí ………. 1 
- …Hauria de permetre que n’hi vinguin uns quants …..… …  2       Anar 
- …Hauria de permetre que n’hi vinguin uns pocs ………..….. 3       a E1   
- …No hauria de permetre que n’hi vingui cap….…………….  4 
- (N.S.) …………………………………………………………….. 8 
- (N.C.) …………………………………………………………….. 7     (531) 
 
A TOTHOM 
 
Ara li faré unes preguntes sobre un tema diferent. 
 

E1 MOSTRAR TARGETA 43  Utilitzant aquesta targeta, si us plau, 
digui’m amb quina freqüència menja vostè fruita, sense comptar els 
sucs? 

ENTREVISTADOR/A: S'hi ha d'incloure la fruita congelada 
- Tres cops o més al dia………………...…  01 
- Dos cops al dia ………………………….… 02 
- Un cop al dia………………………………. 03 
- Menys d'un cop al dia però almenys 

 quatre cops a la setmana ……………… 04     (532)(533) 
 - Menys de quatre cops a la setmana  

però almenys un cop a la setmana ….….. 05 
 - Menys d'un cop a la setmana ………….... 06 
-  Mai ………………………………………….  07 
- (N.S.)……………………………………….. 88 
- (N.C.)……………………………………….. 77 

E2 CONTINUAR MOSTRANT TARGETA 43 
Utilitzant la mateixa targeta, digui’m, si us plau, amb quina freqüència 
menja vostè verdures o amanida, sense comptar les patates? 
 
ENTREVISTADOR/A: S'hi han d'incloure les verdures congelades 
 
- Tres cops o més al dia………………...…  01 
- Dos cops al dia ………………………….… 02 
- Un cop al dia..……………………………..  03 
- Menys d'un cop al dia, però almenys 

 quatre cops a la setmana ……………… 04     (534)(535) 
 - Menys de quatre cops a la semana, però  

almenys un cop a la setmana ………….. 05 
 - Menys d'un cop a la setmana ………….... 06 
- Mai …………………………………………. 07 
- (N.S.)……………………………………….. 88 
- (N.C.)……………………………………….. 77 
 

E3 Dels darrers 7 dies, quants ha caminat ràpidament, ha fet esport o 
alguna altra activitat física durant 30 minuts o més? 
 

ENTREVISTADOR/A: No cal que l'activitat física hagi estat 
continuada. 
 

ESCRIURE EL NOMBRE DE DIES:  _________   (536)(537) 
(N.S.)…… 88 
(N.C.)…… 77 

 
E4 MOSTRAR TARGETA 44  Ara, sobre fumar cigarretes. Quina de les 
descripcions d'aquesta targeta descriu millor el seu comportament  en 
relació a fumar? 
 

ENTREVISTADOR/A: Incloure tabac picat, però no pipes, cigars 
o cigarretes electròniques 
 
- Fumo cada dia ,,,,,,,…………………….… 1     Fer E5 
- Fumo, però no cada dia……………..….… 2      
 
- Ara no fumo, però abans sí ..…………..… 3      (538) 

 - Només he fumat unes quantes vegades .. 4       
- No he fumat mai ................…………….   5 
-(N.S.)………………………………………   8     Anar a E6 
-(N.C.)………………………………………   7 
  
PREGUNTAR E5 SI 1 o 2 A E4 
 
E5 Quantes cigarretes fuma en un dia normal? 

                               (539)(540)(541) 

                                
ESCRIURE EL NOMBRE DE CIGARRETES: _____________ 

(N.S.)………. 888 
(N.C.)……….777 

 
 

A TOTHOM 
 

E6 MOSTRAR TARGETA 45 En els darrers 12 mesos, és a dir, des de 
[mes, any], amb quina freqüència ha pres alguna beguda que contenia 
alcohol? Per exemple vi, cervesa, cava, sidra, licors o altres begudes que 
continguin alcohol. Si us plau, esculli una resposta d'aquesta targeta. 
 
ENTREVISTADOR/A: Referir la pregunta E6 al mateix mes de 
l'entrevista però de l'any anterior. És a dir, 
gener/febrer/març/abril2014 
 
- Cada dia…………………………....  01             (542)(543) 
- Diverses vegades a la setmana…. 02                   
- Una vegada a la setmana………... 03 
- 2-3 vegades al mes……………..… 04      Fer E7 
- Una vegada al mes………………… 05 
- Menys d’una vegada al mes…….... 06 
 -Mai…………………………………..  07      Anar a E11 
- (N.S.)………………………….…….  88 
- (N.C.)………………………..………  77      Fer E7 

 
 
 
 
 
 
 



 
 PREGUNTAR E7 I E8 ALS QUE RESPONEN 01-06, 88 O 77 a E6 

E7  MOSTRAR TARGETA 46  Si us plau, pensi en l'última vegada que 
va beure alcohol un dilluns, dimarts, dimecres o dijous. 

ENTREVISTADOR/A: doni temps a la persona entrevistada perquè 
llegeixi la targeta.  
Quantes de cadascuna de les següents begudes va prendre aquell dia? 
Utilitzi aquesta tarjeta com a guia per a la seva resposta. 

ENTREVISTADOR/A preguntar: alguna altra beguda? 
Anotar el nombre de cada tipus de beguda. Si la resposta no 
apareix a la targeta, anotar al requadre inferior. 

 Nº  
Clara de cervesa (200 ml.) __  __ (544)(545) 
Tinto de verano o sangria __  __ (546)(547) 
Canya petita o quinto (200 ml.) __  __ (548)(549) 
Cany gran, llauna o mitjana  (330 ml.) __  __ (550)(551) 
Copa de vi, cava __  __ (552)(553) 
Aperitiu: mançanilla, xerès, vermut __  __ (554)(555) 
Ampolla de vi (750 ml.) __  __ (556)(557) 
Xibeca (Litrona) o mini (1 llitre de cervesa) __  __ (558)(559) 
Xarrup (Txupito) de licor __  __ (560)(561) 
Còctel: mojito caipirinha, etc __  __ (562)(563) 
Licor fort: whisky, orujo, ginebra, conyac, etc. __  __ (564)(565) 
Combinat: gintonic, vodka amb refresc, cubata, 
etc. __  __ (566)(567) 
(NO LLEGIR) Mitja ampolla de vi (375 ml.) __  __ (568)(569) 
(NO LLEGIR) Sidra (got 100 ml.) __  __ (570)(571) 

Altres begudes: (ANOTAR NOM I NOMBRE): 
 Nº  
 

 (572)(573) 
 

 (574)(575) 
 

 (576)(577) 

(NO LLEGIR) No beu mai alcohol de dilluns a dijous … 55     (578)(579) 
(N.S.)……………………………………………………….... 88     (580)(581) 
(N.C.)………………………………………………………… 77     (582)(583) 
 
E8 CONTINUAR MOSTRANT TARGETA 46  Ara si us plau pensi en 
l'última vegada que va beure alcohol un divendres, dissabte o 
diumenge.  

ENTREVISTADOR/A: doni temps a la persona entrevistada perquè 
llegeixi la targeta.  
Quantes de cadascuna de les següents begudes va prendre aquell dia? 
Utilitzi aquesta tarjeta com a guia per a la seva resposta. 

ENTREVISTADOR/A preguntar: alguna altra beguda? 
Anotar el nombre de cada tipus de beguda. Si la resposta no 
apareix a la targeta, anotar al requadre inferior. 

 Nº  
Clara de cervesa (200 ml.) __  __ (584)(585) 
Tinto de verano o sangria __  __ (586)(587) 
Canya petita o quinto (200 ml.) __  __ (588)(589) 
Cany gran, llauna o mitjana  (330 ml.) __  __ (590)(591) 
Copa de vi, cava __  __ (592)(593) 
Aperitiu: mançanilla, xerès, vermut __  __ (594)(595) 
Ampolla de vi (750 ml.) __  __ (596)(597) 
Xibeca (Litrona) o mini (1 llitre de cervesa) __  __ (598)(599) 
Xarrup (Txupito) de licor __  __ (600)(601) 
Còctel: mojito caipirinha, etc __  __ (602)(603) 
Licor fort: whisky, orujo, ginebra, conyac, etc. __  __ (604)(605) 
Combinat: gintonic, vodka amb refresc,    
cubata, etc. __  __ (606)(607) 
(NO LLEGIR) Mitja ampolla de vi (375 ml.) __  __ (608)(609) 
(NO LLEGIR) Sidra (got 100 ml.) __  __ (610)(611) 

Altres begudes: (ANOTAR NOM I NOMBRE): 
 Nº  

  (612)(613) 
  (614)(615) 
  (616)(617) 

(NO LLEGIR) No beu mai alcohol de divendres  
a diumenge …………………………………………. 55     (618)(619) 
(N.S.)……………………………………………….... 88     (620)(621) 
(N.C.)………………………………………………… 77     (622)(623) 

OMPLIR PER A TOTES LES PERSONES ENTREVISTADES  QUE 
HAN RESPOST DE 1 A 6, 77, ó 78 A E6 
 

E9 La persona entrevistada:                      (624) 
…és HOME …….………………… 1   � Fer E10a 
…és DONA …………………….… 2   � Anar a E10b 
 
A TOTS ELS HOMES, “1” A E9: Assegura’t que utilitza la targeta 
correcta, que és diferent a la de les dones 
 
E10a  MOSTRAR TARGETA 47a  Aquesta targeta mostra sis exemples 
diferents de la quantitat d'alcohol que una persona podria beure en una 
sola ocasió. 
 
ENTREVISTADOR/A: DONI TEMPS A LA PERSONA ENTREVISTADA 
PERQUÈ LLEGEIXI LA TARGETA. 
 
En els darrers 12 mesos, amb quina freqüència ha begut vostè aquesta 
quantitat d'alcohol o més en una sola ocasió?  LLEGIR… 
 

- Cada dia o gairebé cada dia …….. 1 
- Cada setmana …………………..…. 2       (625) 
- Cada mes ………………………..…. 3 
- Menys d'un cop al mes …………… 4 
- Mai …………..…………………...… 5     Anar a E11 
- (N.S.)……………………………….... 8 
- (N.C.)………………………………… 7 

  
A TOTES LES DONES, “2” A E9: Assegura’t que utilitza la targeta 
correcta, que és diferent a la de dels homes 
 

E10b  MOSTRAR TARGETA 47b  Aquesta targeta mostra sis exemples 
diferents de la quantitat d'alcohol que una persona podria beure en una 
sola ocasió. 
 
ENTREVISTADOR/A: doni temps a la persona entrevistada perquè 
revisi la targeta 
 
En els darrers 12 mesos, amb quina freqüència ha begut aquesta 
quantitat d'alcohol o més en una sola ocasió?  LLEGIR… 
 

- Cada dia o gairebé cada dia …….. 1 
- Cada setmana …………………..…. 2       (626) 
- Cada mes ………………………..…. 3 
- Menys d'un cop al mes …………… 4 
- Mai ………………..………………… 5        
- (N.S.)……………………..…………. 8 
- (N.C.)………………………………… 7 

 
 

E11  Quina és la seva alçada sense sabates? 
 

ENTREVISTADOR/A: Si la persona entrevistada respon "No ho sé", 
dir-li: "Si us plau, digui'm una xifra aproximada". 
 
ENTREVISTADOR/A: Exemple 100 centímetres= '1 metre'  '00 cms'. 
 
 Metre Cms  
ANOTAR alçada: _______  . ____ ____  

(N.S.)…… 888 
(N.C.)…… 777   (627)(628)(629) 

 
ENTREVISTADOR/A:  anortar aquí l’alçada si es dona una resposta 

en una unitat diferent a metres/cm (especificant unitat):   
  
                                                                 _________________________ 
 
E12  Quin és el seu pes sense sabates?  
 
ENTREVISTADOR/A: Si la persona entrevistada respon "No ho sé", 
dir-li: "Si us plau, digui'm una xifra aproximada". 
 
   
ANOTAR pes en Kg: ___ ___ ___ , ___ Kg.   

(N.S.)…… 8888 
(N.C.)…… 7778    (630)(631)(632)(633) 
 

ENTREVISTADOR/A:  anotar aquí el pes si dona una resposta en 
una unitat diferent a quilogram kg (especificant unitat): 
 
                                                             ___________________________ 



 E13  MOSTRAR TARGETA 48  En els últims 12 mesos, és a dir des de 
[mes, any], amb quins dels professionals de la salut que apareixen en 
aquesta targeta ha tractat temes relacionats amb la seva salut?  
 

ENTREVISTADOR/A: Referir la pregunta E13 al mateix mes de 
l'entrevista però de l'any anterior. És a dir, gener/febrer/març/abril 
2014.  
 
S’ha d’incloure qualsevol tipus de comunicació i visites a domicili. 
 
MARCAR TOTES LES RESPOSTES QUE CORRESPONGUIN 
 

Preguntar: algun altre? 
 
- Metge de capçalera /de família…………….. 1    (634) 
- Metge especialista (excepte dentistes)........ 1    (635) 
- (NO LLEGIR) Cap d'aquests ………………. 1    (636) 
- (N.S.)…………………………………………… 1    (637) 
- (N.C.)…………………………………………… 1    (638) 

  
E14  MOSTRAR TARGETA 49 En els últims 12 mesos, és a dir des de 
[mes, any],  alguna de les raons que apareixen en aquesta targeta li ha 
impedit aconseguir una consulta o  tractament mèdic que necessitava?  
 
ENTREVISTADOR/A: Referir-se al mateix mes de l'entrevista però 
de l'any anterior. És a dir, gener/febrer/març/abril2014 
 

- Sí………….. 1      Fer E15 
- No…………. 2                    (639) 
- (N.S)………. 8      Anar a E16 
- (N.C.)……… 7 
 

 
PREGUNTAR E15 ALS QUE RESPONEN "Si” A E14 

 
E15 CONTINUAR MOSTRANT TARGETA 49 Quina o quines de les 
raons de la targeta li han impedit aconseguir una consulta o tractament 
mèdic?  

 
ENTREVISTADOR/A: MARCAR TOTES LES RAONS QUE 
CORRESPONGUIN: 
 
Preguntar:  Alguna altra?  

 
 

- No el podia pagar …………………………   1  (640) 
-  No podia absentar-se de la feina …………  1  (641) 
- Tenia altres compromisos ………..…….....  1  (642) 
- El tractament que vostè  necessitava 
no estava disponible a prop d'on viu …….  1  (643) 

- La llista d'espera era massa llarga …..….  1  (644) 
- No hi havia cites disponibles ………………  1  (645) 
- Una altra (ANOTAR)                                    Ir a E17 
___________________________________. 1  (646) 
 
___________________________________ 
- (N.S.)………………………………………….. 1  (647) 
- (N.C.)………………………………………….. 1  (648) 

 
 
PREGUNTAR E16 NOMÉS A QUI RESPON “No”, “No ho sé” o 
“N.C.” (codis 2, 7 o 8) a E14. 
 

E16 I això ha estat perquè LLEGIR… 
 
-… vostè ha pogut aconseguir totes les consultes 
o tractaments mèdics que necessitava,…………..……... 1 

- o, perquè no ha necessitat cap consulta             (649) 
o tractament mèdic en els últims 12 mesos? …….........  2 

- (N.S.)……………………………………………………..….. 8 
- (N.C.)………………………………………………………… 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A TOTHOM 
 

E17 MOSTRAR TARGETA 50  ¿Dedica algun temps a cuidar o ajudar 
famíliars, amics, veïns o altres persones per alguna de les raons 
d'aquesta targeta? No compti res que sigui part del seu treball remunerat.  
 

NOTA PER A L’ENTREVISTADOR/A: Marcar "Sí" si respon 
afirmativament a qualsevol de les raons de la targeta. 

 
- Sí.............................. 1      Fer E18 
- No…..……………….. 2                 (650) 
- (N.S.) ………….….… 8       
- (N.C.) ……………….. 7      Anar a E19 

  
PREGUNTAR NOMES ALS QUE RESPONEN “SÍ" (1) A E17 
 
E18   MOSTRAR TARGETA 51 
En general, quantes hores hi dedica a la setmana?  Si us plau, utilitzi 
aquesta targeta. 
 

ENTREVISTADOR/A: Si la persona entrevistada dedica un nombre 
diferent d'hores cada setmana, demani-li que faci un càlcul del 
temps que dedica de mitjana a la setmana. 
 

- (NO LLEGIR) Menys d'1 hora a la setmana …..….  55 
- 1-10 hores a la setmana ……….…………………… 01 
- 11-20 hores a la setmana………………………….... 02 
- 21-30 hores a la setmana …………………………..  03  (651)(652) 
- 31-40 hores a la setmana  ………………………….  04 
- 41-50 hores a la setmana  ………………………….. 05 
- Més de 50 hores a la setmana………………………. 06 
- (N.S.)…………………………………………………..  88 
- (N.C)…………………………………………………… 77 

 
 
A TOTHOM 
 

E19  MOSTRAR TARGETA 52 En els últims 12 mesos, és a dir des de 
[mes, any], quins dels tractaments d'aquesta targeta ha fet servir per a la 
seva salut?  
 
ENTREVISTADOR/A Referir E19 al mateix mes de l'entrevista però 
de l'any anterior. És a dir, gener/febrer/març/abril 2014 
 
Preguntar: Algun altre? 
MARCAR TOTS ELS QUE CORRESPONGUIN 
 
- Acupuntura………………………………………… 1   (653) 
- Digitopressió o “acupressió”……………………… 1   (654) 
- Medicina tradicional xinesa……….……………..  1   (655) 
- Quiropràctica……………………………………… 1   (656) 
- Osteopatia…………………………………………. 1   (657) 
- Homeopatia………………………………………... 1   (658) 
- Plantes medicinals (fitoteràpia)…… ……….…… 1   (659) 
- Hipnoteràpia………………………………………. 1   (660) 
- Massatge terapèutic……………………….……..  1   (661) 
- Fisioteràpia………………………………………… 1   (662) 
- Reflexologia……………………………………….  1   (663) 
- Guarició espiritual…………………….…………..  1   (664) 
- (NO LLEGIR) Cap de les anteriors….………….  1   (665) 
- (N.S.)……………………………………………….  1   (666) 
- (N.C.)………………………………………….…… 1   (667) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
E20-E27 MOSTRAR TARGETA 53  A continuació li llegiré un llistat de 
sentiments o comportaments que potser ha tingut durant l'última 
setmana. Si us plau, utilitzi aquesta targeta i digui'm amb quina 
freqüència, durant la darrera setmana…LLEGIR CADA PREGUNTA I 
MARCAR RESPOSTA. 
 
1. En cap moment o gairebé en cap moment 
2. En algun moment 
3. Bona part del temps 
4. Tot o gairebé tot el temps 
 

En cap 
mom. o            Bona    Tot o gairebé 
gairebé   En alg.    part del   tot el 
cap mom.  mom.    temps    temps   (N.S.) (N.C.) 
 

E20 s'ha  
sentit 
deprimit/da?    1       2       3       4     8    9  (668) 
 
E21 ha tingut 
la sensació  
que li costava  
molt fer  
qualsevol  
cosa? ………   1       2       3       4     8    9  (669) 
 
E22  ha dormit 
inquiet/a? …..   1       2       3       4     8    9  (670) 
 
E23 s'ha sentit  
feliç? ………...  1       2       3       4     8    9  (671) 
 
E24 s'ha sentit 
sol/a? ………..  1       2       3       4     8    9  (672) 
 
E25  ha tingut 
la sensació  
de gaudir  
de la vida?     1       2       3       4     8    9  (673) 
 
E26 s'ha sentit 
trist/a?……...   1       2       3       4     8    9  (674) 
 
E27  s'ha sentit 
sense ànims?.  1       2       3       4     8    9  (675) 
 
 
E28  MOSTRAR TARGETA 54 Quins dels problemes de salut que 
apareixen en aquesta targeta ha tingut en els últims 12 mesos, és a dir 
des de [mes, any]? Només digui'm quines lletres corresponen al seu 
cas. 
 
ENTREVISTADOR/A: Referir E28 al mateix mes de l'entrevista però 
de l'any anterior. És a dir, gener/febrer/març/abril 2014 
 
Preguntar: Alguna altra? 
 
MARCAR  TOTS ELS QUE CORRESPONGUIN 
 
Z…………………………………….……… 01    (676) (677) 
F……………………………………….…… 02    (678) (679) 
T…………………………………………… 03    (680) (681) 
K…………………………………………… 04    (682) (683) 
H…………………………………….…….. 05    (684) (685) 
Y…………………………………………… 06    (686) (687)      Fer 
Q…………………………………….…….. 07    (688) (689)      E29 
E…………………………………….…….. 08    (690) (691) 
L…………………………………………… 09    (692) (693) 
B…………………………………….…….. 10    (694) (695) 
M…………………………………….…….. 11    (696) (697) 
(NO LLEGIR) Cap d'aquestes ................. 55   (698) (699) 
(N.S.)……………………………………...     88   (700) (701)       Anar  
(N.C.)……………………………………...  77    (702) (703)       a E30 

 
 
 
 
 
 
 

PREGUNTAR E29 NOMÉS ALS QUE HAN ESMENTAT ALGUN 
PROBLEMA DE SALUT A E28 (CODIS 01-11 A E28) 
 
E29  CONTINUAR MOSTRANT TARGETA 54 I quins dels problemes 
de salut que vostè ha tingut en els últims 12 mesos li han dificultat, 
d'alguna manera, el desenvolupament de les seves activitats diàries? 
Com a la pregunta anterior, només digui'm quines lletres corresponen 
al seu cas. 

 
ENTREVISTADOR/A: preguntar: Alguna altra? 
MARCAR  TOTS ELS QUE CORRESPONGUIN 
 
Z…………………………………….………01    (704)(705) 
F……………………………………….……02    (706)(707) 
T…………………………………………… 03    (708)(709) 
K…………………………………………… 04    (710)(711) 
H…………………………………….…….. 05    (712)(713) 
Y…………………………………………… 06    (714)(715) 
Q…………………………………….…….. 07    (716)(717) 
E…………………………………….…….. 08    (718)(719) 
L…………………………………………… 09    (720)(721) 
B…………………………………….…….. 10    (722)(723) 
M…………………………………….…….. 11    (724)(725) 
(NO LLEGIR) Cap d'aquestes …………..55    (726)(727) 
(N.S.)……………………………………... 88    (728)(729) 
(N.C.)……………………………………... 77    (730)(731) 

 
 
A TOTHOM 
 

E30  MOSTRAR TARGETA 55 Té o ha tingut mai algun dels problemes 
de salut que apareixen en aquesta targeta?  
 
ENTREVISTADOR/A: EN CAS AFIRMATIIU PREGUNTAR:  
en l'actualitat o amb anterioritat? 
 

- Sí, actualment ….………  1 
- Sí, abans ………………… 2 
- No, mai  ..……………….. 3       (732) 
- (N.S.)…………………….. 8 
- (N.C.)……………………  9 

 
 

E31  MOSTRAR TARGETA 56  Utilitzant aquesta targeta, digui'm si us 
plau amb quina freqüència hi havia conflictes greus entre les persones 
que vivien a casa seva durant la seva infància o adolescència. 
 

- Sempre …………………. 1 
- Sovint …..……………….. 2 
- De vegades …………….. 3 
- Gairebé mai……………..  4       (733) 
- Mai ………………………. 5 
- (N.S.)…………………….. 8 
- (N.C.)……………………  9 

 
 
E32  CONTINUAR MOSTRANT TARGETA 56  Utilitzant la mateixa 
targeta, digui'm si us plau amb quina freqüència vostè i la seva família 
van tenir dificultats econòmiques greus durant la seva infància o 
adolescència. 
 

- Sempre …………………. 1 
- Sovint …..……………….. 2 
- De vegades …………….. 3 
- Gairebé mai……………..  4       (734) 
- Mai ………………………. 5 
- (N.S.)…………………….. 8 
- (N.C.)……………………  9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Ara m’agradaria fer-li algunes preguntes sobre vostè i sobre la resta de persones que viuen amb vostè en aquesta llar. 
  
F1  Inclòs vostè, quantes persones, adults i nens, viuen habitualment en aquesta casa? 

 
ANOTAR: __ __   persones (inclosa la persona entrevistada)     (735)(736) 

(N.S)……………………..  88 
(N.C)……………………..  77 

 
ENTREVISTADOR/A: EN LA GRAELLA, ANOTI LES DADES DE LA PERSONA ENTREVISTADA (NOMÉS F2/F3) I A CONTINUACIÓ LES DE LA 
RESTA DE LES PERSONES DE LA LLAR (DE LA F2 A LA F4), DE MAJOR A MENOR EDAT. 
 
PER LLAR ENTENEM: TOTES LES PERSONES QUE PERTANYEN A UNA MATEIXA UNITAT FAMILIAR I VIUEN EN UNA MATEIXA ADREÇA,  
EXCLOENT LES PERSONES QUE HAGIN ESTAT ABSENTS DURANT MÉS DE 6 MESOS. 
 
F2  Sexe 
 
F3  Quin any va néixer?  ANOTEU ANY DE NAIXEMENT (ATENCIÓ: 4 DÍGITS) 
                 (N.S)……………………..  8888 
                 (N.C)……………………..  7777 
 
F4  MOSTRAR TARGETA 57  Utilitzant aquesta targeta, ¿quina relació té aquesta persona amb vosté? És el seu/la seva… 
 

- Marit/ muller/ parella …………………………………………………………01 
- Fill/filla (siguin seus o de la seva parella, incloent adoptats o en  

acolliment) .......................................................................................... 02 
- Pare o mare / padrastre o madrastra / sogre o sogra 
     pare o mare de la seva parella / .………………………………….……. 03 
- Germà/na (incloent adoptius, germanastres, en acolliment)...............  04 
- Altra relació de parentiu………………………………….………………..  05 
- Altra relació sense parentiu…………………………………………….….. 06 
- (N.S.)…………………………………………………………………………. 88 
- (N.C)………………………………………………………………………….. 77 

 
ENTREVISTADOR/A: ANOTAR LES DADES DE LA PERSONA ENTREVISTADA (NOMÉS F2/F3) I A CONTINUACIÓ LES DE LA RESTA DE 
PERSONES DE LA LLAR (DE LA F2 A LA F4), DE MAJOR A MENOR EDAT. 
 

F2 F3 F4 
Home Dona NC  Any 

naixement 
 Parentiu  

L’entrevistat 1 2  (737) __  __  __  __ 
(750)(751) 
(752)(753)   

         

1ª pers:…............................. 1 2 7 (738) __  __  __  __ 
(754)(755) 
(756)(757) ______ 

(802) 
(803) 

2ª pers……………………….. 1 2 7 (739) __  __  __  __ 
(758)(759) 
(760)(761) ______ 

(804) 
(805) 

3ª pers….............................. 1 2 7 (740) __  __  __  __ 
(762)(763) 
(764)(765) ______ 

(806) 
(807) 

4ª pers……………………….. 1 2 7 (741) __  __  __  __ 
(786)(767) 
(768)(769) ______ 

(808) 
(809) 

5ª pers……………………….. 1 2 7 (742) __  __  __  __ 
(770)(771) 
(772)(773) ______ 

(810) 
(811) 

6ª pers……………………….. 1 2 7 (743) __  __  __  __ 
(774)(775) 
(776)(777) ______ 

(812) 
(813) 

7ª pers……………………….. 1 2 7 (744) __  __  __  __ 
(778)(779) 
(780)(781) ______ 

(814) 
(815) 

8ª pers……………………….. 1 2 7 (745) __  __  __  __ 
(782)(783) 
(784)(785) ______ 

(816) 
(817) 

9ª pers……………………….. 1 2 7 (746) __  __  __  __ 
(786)(787) 
(788)(789) ______ 

(818) 
(819) 

10ª pers……………………… 1 2 7 (747) __  __  __  __ 
(790)(791) 
(792)(793) ______ 

(820) 
(821) 

11ª pers……………………… 1 2 7 (748) __  __  __  __ 
(794)(795) 
(796)(797) ______ 

(822) 
(823) 

12ª pers……………………… 1 2 7 (749) __  __  __  __ 
(798)(799) 
(800)(801) ____________ 

(824) 
(825) 

 
 
F5 ENTREVISTADOR/A: ESCRIURE EL CODI BASANT-VOS EN LA GRAELLA DE LA FAMÍLIA: 
 

  
L'entrevistat viu amb marit / muller / parella (codi 1 en qualsevol fila de F4) 

 
…1      Fer F6 (826) 

Tots els altres 
 
…2      Anar a F7  

 
 
 



  
 
 
F6 MOSTRAR TARGETA 58 M'acaba de dir que viu amb el seu marit/ la 
seva muller /parella. 
Quina de les situacions que figuren en aquesta targeta descriu la seva 
relació amb aquesta persona? 
 
ENTREVISTADOR/A: EL SALT DEL CODI 01 AL 03 NO ÉS UN 
ERROR, NO S’APLICA A ESPANYA. 
 
- Casat/da ………………………………………..  01     Fer F7 
 
- Vivim en parella (cohabitació): no parella  

de fet………………………………………. … 03 
- Parella de fet formalitzada davant notari          Anar a F8 

o inscrita al registre …………………………  04 
 
- Separat/da judicialment …………………..…..  05      (827)(828) 
- Divorciat/da …………………………………….  06     
- (N.S.) …………………………………………… 88    Fer F7 
- (N.C.) …………………………………………… 77 
 
 
 
F7 ¿Li puc demanar si ha viscut mai en parella sense estar casat/da?  

- Sí …………….. 1 
- No ……...…….. 2      (829) 
- (N.S.) ……..…. 8 
- (N.C.) ………… 7 

 
 
A TOTHOM 

 
F8 Li puc demanar si s'ha divorciat mai?  
 

- Sí ………….. 1 
- No ………….. 2       (830) 
- (N.S.) ………. 8 
- (N.C.) ……… 7 

 
 
 
F9 ENTREVISTADOR/A, ANOTAR: 
- LA PERSONA ENTREVISTADA VIU AMB MARIT /  
 MULLER / PARELLA (codi 01 a F5) .................. 1        Anar a F10 

(831) 
- TOTS LES ALTRES …………………………...….2        Anar a F11 
                 
 
 
F10 ENTREVISTADOR/A, ANOTAR: 
 
- LA PERSONA ENTREVISTADA VIU EN 
 PARELLA SENSE ESTAR CASADA AMB  
   AQUESTA PERSONA (codi 03 o 04 en F6)…….1    Fer F11 
                                             (832) 
- TOTES LES ALTRES ..…………………………… 2    Anar a F12 
 
 
ENTREVISTADOR/A: PREGUNTAR SI “2” A F9 O SI “1” A F10. 
 
F11 MOSTRAR TARGETA 59 Aquesta pregunta es refereix al seu estat 
civil, independentment de si vosté viu amb algú o no. Quina de les 
situacions d'aquesta targeta descriu el seu estat civil actual? 
 
ENTREVISTADOR/A: ANOTAR NOMÉS UNA RESPOSTA. 
 

- Casat/da …………………………..  01 
- Separat/da judicialment ………....  03 
- Divorciat/da ……………………….  04 
- Vidu/Vídua ………………………..  05    (833)(834) 
- Cap de les anteriors (no ha estat  

mai casat/da) …………..……….. 06 
- (N.S.) ………………………………. 88 
- (N.C.) ………………………………. 77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OMPLIR PER A TOTES LES PERSONES ENTREVISTADES 
 
F12 ENTREVISTADOR/A: CONSULTAR LA GRAELLA DE 
COMPOSICIÓ DE LA LLAR I ANOTAR: 
 
- LA PERSONA ENTREVISTADA TÉ FILLS               (835) 
 VIVINT A CASA (codi 2 en qualsevol fila de F4) ….. 1     Anar a F14 
 
- NO TÉ FILLS VIVINT A CASA ……………………… 2     Fer F13 
 
 
F13  Alguna vegada ha tingut algun fill (siguin seus o de la seva parella, 
incloent fills/filles adoptats/des o en acolliment) vivint a casa seva?   
 

- Sí …………….. 1 
- No ……………. 2       (836) 
- (N.S.) ……….... 8 
- (N.C.) ………… 7 

 
A TOTHOM 

 
F14 MOSTRAR TARGETA 60  Quina d’aquestes frases que apareixen 
en aquesta targeta descriu millor el lloc on vostè viu? 
 

- Una gran ciutat ……………………………... 1 
- Els afores d’una gran ciutat ………………. 2 
- Una ciutat mitjana o petita ………………... 3 
- Un poble …………………………………….. 4    (837) 
- Una masia o casa de camp ………………. 5 
- (N.S.) ………………………………………..  8 
- (N.C.) ……………………………………….. 7 

 
F14a  MOSTRAR TARGETA 61  Té el seu habitatge algun dels 
problemes que apareixen en aquesta targeta? 
 
ENTREVISTADOR/A: Marcar "Sí" si respon afirmativament a algun 
dels problemes de la targeta  
 
Si la persona entrevistada té més d'una casa, ha de respondre 
sobre l'habitatge on passa la major part del temps. 

 
- Sí ………….. 1 
- No ………….. 2      (838) 
- (N.S.) ……… 8 
- (N.C.) ……… 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 F15  MOSTRAR TARGETA 62  Quin és el nivell d'estudis més alt que ha 
assolit?  Si us plau, utilitzi aquesta targeta. 
 
ENTREVISTADOR/A: L'entrevistat ha assolit un determinat nivell 
d'estudis quan compleix alguna de les condicions següents: 
 
• Desprès d'una avaluació que indica que s'ha passat el curs, la persona 
entrevistada rep un certificat oficial. 
• La persona entrevistada ha assistit a un curs sencer o ha completat un 
període d'estudis sencer, tot i que no ha rebut cap certificat. 
• La persona entrevistada ha assistit a un curs sencer o ha completat un 
període d'estudis sencer i ha rebut un certificat d'assistència (però cap 
altre certificat, p.ex. un que acrediti que ha superat el curs). 
 
 
-Sense estudis (no ha anat mai a l’escola).........................  0001  
-Estudis primaris sense completar (menys de 5 anys)........ 0002  
-Antiga Educació Primaria (Certificat d’estudis primaris)..... 0003  
-Fins a 5è d’EGB ................................................................ 0004  
-Educació Primària (LOGSE).............................................. 0005  
-Grau Elemental de Música i Dansa.................................... 0006  
-Batxillerat Elemental.......................................................... 0007  
-EGB................................................................................... 0008  
-ESO................................................................................... 0009  
-Batxillerat Superior, BUP.................................................... 0010 (839) 
-PREU, COU....................................................................... 0011 (840) 
-Batxillerat (LOGSE) ........................................................... 0012 (841) 
-F.P. d’Iniciació................................................................... 0013 (842) 
-Programes de Garantia Social.  
Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI)....... 0014  
-F.P. d’Oficialia .................................................................. 0015  
-F.P. de 1er Grau (FP I)...................................................... 0016  
-C.F. de Grau Mitjà (Tècnic mitjà)........................................ 0017  
-C.F. de Grau Mitjà en Arts Plàstiques i Disseny................. 0018  
-Grau Mitjà de Música i Dansa............................................ 0019  
-F.P. Mestratge................................................................... 0020  
-F.P. de 2n Grau (FP II)....................................................... 0021  
-C.F. de Grau Superior (Tècnic superior)............................. 0022  
-C.F. de Grau Superior en Escoles d’Art............................. 0023  
-Peritatge, Infermeria, Magisteri, Assistent Social............... 0024  
-Diplomat, Enginyer o Arquitecte Tècnic,  
3 anys de Llicenciatura, Grau (Bolonya), 
Títol Superior en Disseny.................................................... 0025  
-Llicenciat, Enginyer Superior, Arquitecte,  
Màster (Bolonya), Títol Superior en Música, Dansa o Art 
Dramàtic.............................................................................. 0026  
-Doctorat............................................................................. 0027  

-Altres (especificar)    _______________________ 5555 
 
 

 
   
 
   
-(N.S.)................................................................................. 8888  
-(N.C.)................................................................................. 7777  
 
 
 
 
 
A TOTHOM 

 
F16  Aproximadament, durant quants anys o cursos complets ha estudiat 
vostè, sigui a temps parcial o complet? Si us plau, indiqui-ho en anys 
escolars complets i no s’oblidi d’incloure els anys d’ensenyament 
obligatori. 
 
ENTREVISTADOR/A: Arrondonir la resposta al número d’anys més 
proper. 
 

ANOTAR EL NOMBRE: ___ ___   (843)(844)   
 
(N.S.) ………………………. 88 
(N.C.) ………………………. 77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F17a  MOSTRAR TARGETA 63  Utilitzant aquesta targeta, em podria dir 
en quines d’aquestes situacions s’ha trobat vostè en els darrers set dies?  
RESPOSTA MÚLTIPLE: MARCAR TOTES LES QUE 
CORRESPONGUIN. 
 
ENTREVISTADOR/A preguntar: Alguna altra?   
 
- Amb treball remunerat, incloent la situació de baixa  

temporal per maternitat-paternitat, accident,  
malaltia o vacances  (ex. Treballador/a per compte  
d’altri, per compte pròpia, o en un negoci familiar)…….  1  (845)     

- Estudiant, encara que hagi estat de vacances                  
(exc. formació remunerada per una empresa)  ….......  1  (846)   

- En situació d’atur i buscant feina activament …………....  1  (847)    
- En situació d’atur, volent treballar però sense  

buscar feina activament ………………………….….…..   1  (848) 
- Amb malaltia crònica o situació d’invalidesa permanent .  1  (849)   
- Jubilat/da …………………………………………….……….  1   (850) 
-  Fent les feines de la casa, tenint cura de nens 

o d’altres persones ……………………………………….    1  (851) 
- (NO LLEGIR) Una altra …………..……………..………….  1  (852) 
- (N.S.) …………………………………………………………  1  (853) 
- (N.C.) ………………………………………………………….  1  (854)  
 
F17b   ENTREVISTADOR/A: OMPLIR A PARTIR DE F17a: 
- MÉS D’UNA RESPOSTA A F17a …..1   Fer F17c 

                                      (855) 
- NOMÉS UNA RESPOSTA A F17a  ...2   Anar a F17d 
 
 
ENTREVISTADOR/A: PREGUNTAR F17c A LES PERSONES 
ENTREVISTADES  QUE HAGIN DONAT MÉS D’UNA RESPOSTA A 
F17a (codi 1 a F17b) 
 
F17c  CONTINUAR MOSTRANT TARGETA 63 I quina d’aquestes 
descriu millor la seva situació en els darrers set dies? Si us plau, esculli 
només una d’aquestes. 
 
ENTREVISTADOR/A: ANOTAR NOMÉS UNA RESPOSTA 
 
- Amb treball remunerat, incloent la situació de baixa  

temporal per maternitat-paternitat, accident,  
malaltia o vacances  (ex. Treballador/a per compte  
d’altri, per compte pròpia, o en un negoci familiar)….……. 01   

- Estudiant, encara que hagi estat de vacances             (856) 
(exc. formació remunerada per una empresa) ……..…….. 02 

- En situació d’atur i buscant feina activament ………………... 03  
- En situació d’atur, volent treballar però sense buscar feina       (857) 

activament ……………………………………………………… 04 
- Amb malaltia crònica o situació d’invalidesa permanent …… 05 
- Jubilat/da.……………………………………………………..…  06 
- Fent les feines de la casa, tenint cura de nens o d’altres 

persones ……………………………………………………….. 08 
- (NO LLEGIR) Una altra. ………………….…………………… 09 
- (N.S.) …………………………………………………………….. 88 
- (N.C.) …………………………………………………………….. 77 
 
ENTREVISTADOR/A: EL SALT DEL CODI 06 AL 08 NO ÉS UN 
ERROR. NO S’APLICA A ESPANYA.  
 
F17d OMPLIR PER A TOTES LES PERSONES ENTREVISTADES 

 
- LA PERSONA ENTREVISTADA TÉ UNA FEINA  
 REMUNERADA (codi 1 a la  categoria 
   “treball remunerat” de F17a) …………………………1             Ir a F21  
  
- LA PERSONA ENTREVISTADA NO TÉ UNA           (858) 
 FEINA REMUNERADA (no té codi 1 a la  categoria 
   “treball remunerat” de F17a) ……….………………....2     Fer F18 
 
 
F18  Em permet verificar les dades? Ha realitzat algun treball remunerat 
d’una hora o més en els darrers 7 dies?  
 

- Sí ………………. 1      Anar a F21 
- No ……………… 2                  (859)      
- (N.S.) ………….. 8     Fer F19 
- (N.C.) ………….. 7 

 
 
 
 



 PREGUNTAR F19 A LES PERSONES QUE HAGIN RESPOST NO (“2”) 
o N.S/N.C (“8/7”) A F18 
 
F19  Ha tingut en algun moment un treball remunerat?   

- Sí ………………. 1      Anar a F20 
- No ……………… 2               (860)      
- (N.S.) ………….. 8     Fer F36 
- (N.C.) ………….. 7 

F20 Quin any va finalitzar el seu últim treball remunerat? 

ANOTAR L’ANY:___ ___ ___ ___  (86)(862)(863)(864) 
 (N.S.) ………………………. 8888 
(N.C.) ………………………. 7777 

 
A TOTES LES PERSONES QUE ESTAN TREBALLANT / HAN 
TREBALLAT  
 
ENTREVISTADOR/A:  
- Si la persona entrevistada està actualment treballant (codi 1 a la 
categoria “treball remunerat” de F17a o codi 1 a F18), fer F21 a F34a 
sobre el seu treball actual;  
 
- Si no té un treball remunerat però el va tenir en el passat (codi 1 a 
F19), fer F21 a F34a sobre aquest darrer treball. 
 
- Si la persona entrevistada té més d'una feina, ha de respondre 
sobre la feina a la qual dediqui més hores setmanals. Si té dues 
feines amb la mateixa dedicació, ha de respondre sobre la millor 
pagada de les dues. 
 
F21 En la seva feina principal, vostè és/era…?  LLEGIR … 
- Treballador/a per compte d´altri….………… 1      Ir a F23 
- Treballador/a per compte propi …..…….….  2      Fer F22 

- Treballa/va a un negoci familiar…...………  3            (865)  
- (N.S.) ……………………………….…………  8      Anar a F23 
- (N.C.) ……………………………….………… 7 
 

PREGUNTAR F22 SI LA PERSONA ENTREVISTADA TREBALLA 
PER COMTE PROPI (“2” A F21) 
 

F22  Quants empleats té/tenia vostè?      
    

ANOTAR Nº D’EMPLEATS: __ __ __ __ __  Anar a F24 
 

        (N.S.) ……………. 88888  (866)(867)(868)(869)(870) 
        (N.C.) ……………. 77777     
 

PREGUNTAR F23 SI LA PERSONA ENTREVISTADA DIU “PER 
COMPTE D’ALTRI”, “NEGOCI FAMILIAR” O “N.S-N.C” (codis 1, 3, 
8, 7 a F21) 
 
F23  Té/tenia un contracte laboral...?  LLEGIR … 
 
- Indefinit ………………..… 1 
- Temporal ………………… 2 
- No té/tenia contracte.. .…. 3    (871) 
- (N.S.) ………………………8 
- (N.C.) …………………….. 7 

 
 
A TOTES LES PERSONES QUE ESTAN TREBALLANT/ HAN 
TREBALLAT PRÈVIAMENT 
F24 Incloent vostè, quants empleats hi ha/havia habitualment al seu lloc 
de treball? LLEGIR … 
 

- Menys de 10 ……… 1 
- De 10 a 24 ……….. 2  
- De 25 a 99  ……….. 3 
- De 100 a 499 …….. 4     (872) 
- 500 o més ………… 5 
- (N.S.) ……………… 8 
- (N.C.) ….………….  7 
 

F25 En la seva feina principal, és/era vostè responsable de supervisar el 
treball d’altres empleats?  

- Sí ………………. 1       Fer F26 
 
- No ……………… 2               (873)      
- (N.S.) ………….. 8      Anar a F27 
- (N.C.) ………….. 7 

 
 

ENTREVISTADOR/A: PREGUNTAR F26 A LES PERSONES QUE 
RESPONEN "SÍ" A F25 (codi 1) 
 

F26  Quants empleats estan/estaven al seu càrrec? 
 
ANOTEU EL NOMBRE: __ __ __ __ __   
        (N.S.) …………. 88888   (874)(875)(876)(877)(878) 
        (N.C.) …………. 77777 

 
A TOTES LES PERSONES QUE ESTAN TREBALLANT / HAN 
TREBALLAT  
F27-F28 MOSTRAR TARGETA 64  A continuació li llegiré un llistat 
d’activitats relacionades amb la seva vida laboral. Utilitzant aquesta 
targeta, digui’m, si us plau, fins a quin punt la direcció o els seus caps al 
treball li permeten/permetien...  LLEGIR CADA FRASE I ANOTAR LA 
RESPOSTA 

Escala:  00 “Cap influència” -10 “control total” 
Escala 
00  -10     (N.S.)   (N.C.) 

 
F27 …decidir com organitzar 
el seu treball diari ………………  ____     88     77  (879)(880) 
F28 …influir en les decisions 
que afecten les activitats 
de la organització ………………  ____     88     77  (881)(882) 
 

F29  Sense comptar les hores extres, remunerades o no, quantes hores 
de treball a la setmana consten/constaven al contracte del seu treball 
principal?  

ENTREVISTADOR/A: Arrodoneixi la resposta a la xifra sencera més 
propera. El rang d’hores ha d'estar comprès entre 0 i 168 hores.  
Si la persona entrevistada respon 0 o "cap", anotar 0. 
 

ANOTAR Nº D’HORES (0-168h):  ___ ___ ___   (883)(884)(885) 
 
- (NO LLEGIR) No té un nombre d’hores establert… 555  

  - (N.S.) ……………….…………………………………. 888   
  - (N.C.) ………………………………………….………. 777 
 
F30  Continuant amb el seu treball principal, amb independència del 
nombre d’hores estipulades al seu contracte, quantes hores 
treballa/treballava normalment a la setmana, incloent hores extres, 
remunerades o no?  

 
ANOTAR Nº D’HORES (0-168h):   ___ ___ ___  (886)(887)(888) 
 
(N.S.) ……………………………………..….  888   

  (N.C.) ………………………………..……….. 777 
 
F31  A què es dedica/dedicava l’empresa o entitat on vostè 
treballa/treballava? 
 
ANOTAR AMB TOTS ELS DETALLS 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
                                  (889) a (995) 
 
(N.S.) ………………….…………………..…. 888  (996)(997)(998) 

  (N.C.) ………………………………..……….. 777  (999)(1000)(1001) 
 

Unidad de Codificación del CIS 

NACE :__________             (1002)(1003)(1004) 
NS/NR ............................................ 888 
NC .................................................. 777 

 
F32  MOSTRAR TARGETA 65  Per a quin dels tipus d’organitzacions 
d’aquesta targeta treballa / ha treballat vostè? 
ANOTAR NOMÉS UNA RESPOSTA. 
 
- Administració/govern central, autonòmica o local …    01 
- Una altra administració pública (com ara educació  
   i sanitat) …………………………………………………   02 
- Empresa pública…………… …………………………..  03 
- Empresa privada ……………….……………………….  04  (1005)(1006) 
- Treballador/a per compte propi ……………………….  05 
- Otro ………………………..……………………………..  06 
- (N.S.) ………………………..…………………………… 88 
- (N.C.) ………………………..…………………………… 77 
 



 
 F33  Com denominaria el càrrec o el lloc del seu treball principal? 
ANOTEU AMB TOTS ELS DETALLS 
  
_________________________________________________________ 
  
 
___________________________________________________________________________ 

                                 (1007) a (1113) 
(N.S.) ………………….…………. 8  (1114)  

  (N.C.) …………………..……….. 7  (1115) 
 
F34  En el seu treball principal, quin tipus de tasca fa/feia la major part 
del temps? 
ANOTAR AMB TOTS ELS DETALLS 
 
_________________________________________________________ 
 
  
___________________________________________________________________________ 

                                 (1116) a (1221) 
(N.S.) ………………………..….. 8  (1222)  

  (N.C.)…………………..………... 7  (1223) 
 
F34a  Quin tipus de formació o de titulació requereix/requeria aquest 
treball? 
ANOTAR AMB TOTS ELS DETALLS 
 
_________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________________ 

                                 (1224) a (1328) 
(N.S.) ………………….……..…. 8  (1329) 

  (N.C.) …………………..……….. 7  (1330) 
 

Unidad de Codificación del CIS 

ISCO08:________________      (1331)(1332)(1333)(1334)(1335) 
NS/NR ........................................ 88888 
NC .............................................. 77777 

 
 
F35  En els darrers 10 anys, ha realitzat algun treball remunerat a un 
altre país durant al menys 6 mesos?  
 

- Sí ………….. 1 
- No ………….. 2       (1036) 
- (N.S.) ………. 8 
- (N.C.) ……… 7 

 
F35a  MOSTRAR TARGETA 66  En qualsevol de les feines que ha tingut 
al llarg de la seva vida, a quines de les coses de la targeta ha estat 
exposat/da? 
 
ENTREVISTADOR/A preguntar: Alguna altra? 
MARCAR TOTES LES RESPOSTES QUE CORRESPONGUIN 
 
- A vibracions de eines manuals o maquinària…………..…..  1   (1337) 
- A postures que causen fatiga o dolor……………………..… 1   (1338) 
- A aixecar o moure persones manualment………………….. 1   (1339) 
- A transportar o moure càrregues pesades manualment….. 1   (1340) 
- (NO LLEGIR) Cap d’aquestes………………………….……. 1   (1341) 
- (N.S.)……………………………………………………………. 1   (1342) 
- (N.C.)……………………………………………………………. 1   (1343) 
 

F35b  MOSTRAR TARGETA 67  I, en qualsevol de les feines que ha 
tingut al llarg de la seva vida, a quines de les coses de la targeta ha estat 
exposat/da? 
 
ENTREVISTADOR/A  preguntar:  Alguna altra? 
MARCAR TOTES LES RESPOSTES QUE CORRESPONGUIN 
 
- A un soroll molt fort…………………………………………….. 1  (1344) 
- A temperatures molt altes…………………………………….. 1  (1345) 
- A temperatures molt fredes…………………………….…….  1  (1346) 
- A radiació, com ara rajos-X……………………….………….  1  (1347) 
- A manipular, respirar o tenir contacte amb productes,  
vapors o substàncies químics…..…………………………….  1  (1348) 

- A respirar altres tipus de fums, gasos o pols………….……  1  (1349) 
- (NO LLEGIR) Cap de les anteriors…….…………………      1  (1350) 
- (N.S.)……………………………………………………………. 1  (1351) 
- (N.C.)……………………………………………………………. 1  (1352) 
 
 
 

 

A TOTHOM 
 
F36 En algun moment de la seva vida ha estat a l’atur i buscant feina 
durant un període de més de tres mesos?   
  

- Sí ………………. 1      Fer F37 
 
- No ……………… 2               (1353)      
- (N.S.) ………….. 8     Ir a F39 
- (N.C.) ………….. 7 

 
ENTREVISTADOR/A: PREGUNTAR F37 I F38 A QUI HAGI RESPOST 
“SÍ” A F36 (codi 1) 
 
F37 Algun d’aquests períodes ha durat 12 mesos o més? 
  

- Sí ………….. 1 
- No ………….. 2       (1354) 
- (N.S.) ………. 8 
- (N.C.) ……… 7 

 
F38 Algun d’aquests períodes ha tingut lloc en els últims 5 anys?   
 
ENTREVISTADOR/A: aquestes períodes es refereixen a períodes de 
més de 3 mesos a F36. 
 

- Sí ………….. 1 
- No ………….. 2       (1355) 
- (N.S.) ………. 8 
- (N.C.) ……… 7 

 
A TOTHOM 

 
F39  Està o ha estat afiliat/da a un sindicat o organització similar? 
SI DIU QUE SÍ: Ho està actualment o ho ha estat prèviament? 
 

- Sí, ho estic  ………… 1 
- Sí, ho he estat ……… 2 
- No ……………………… 3    (1356) 
- (N.S.) …………………. 8 
- (N.C.) …………………. 9   

 
F40   MOSTRAR TARGETA 68  Si us plau, consideri la totalitat dels 
ingressos de tots els membres de la llar. Quina és la principal font 
d’ingressos de la seva llar? Si us plau, utilitzi aquesta targeta. 
 
- Salaris o ingressos del treball per compte d’altri ….……. 01   
- Salaris o ingressos del treball per compte propi  

(excloses les explotacions agrícoles) ………………….. 02     
- Salaris o ingressos procedents d’explotacions  

agrícoles …………………………… …………………….. 03  
- Pensions …..………………… …………………………….. 04  (1357) 
- Prestacions per atur o indemnització per  

acomidadament………………………………………….... 05  (1358) 
- Altres ajuts o prestacions socials…………..………….….. 06    
- Rendes d’inversions, estalvis, assegurances o  

propietats…. ………………………………………………. 07 
- Altres fonts d’ingressos ……………………………………. 08 
- (N.S.) ………………………………………………………… 88 
- (N.C.) ……………………………………………….………..  77  
 
 
F41   MOSTRAR TARGETA 69  Utilitzant aquesta targeta, si vostè 
suma els ingressos procedents de tot tipus de fonts, i després de 
descomptar impostos i deduccions obligatòries, quina lletra descriu millor 
els ingressos totals nets de la seva llar? Si no coneix la quantitat exacta 
digui’ns si us plau una quantitat aproximada. Utilitzi la secció de la 
targeta que conegui millor: ingressos setmanals, mensuals o anuals. 
 
    - J …………………  01 

- R ………………..  02 
- C ………………..  03 
- M ………………..  04    (1359)(1360) 
- F ………………… 05 
- S………………….. 06 
- K………………….. 07 
- P………………….. 08 
- D…………………. 09 
- H…………………. 10 
- (N.S.)…………….. 88 
- (N.C.)……………. 77 

 
 



 F42 MOSTRAR TARGETA 70 Quina de les afirmacions d’aquesta 
targeta descriu millor com se sent respecte als ingressos de la seva llar 
en l’actualitat? 
 
- Amb els ingressos actuals vivim còmodament.............. 1 
- Amb els ingressos actuals ens arriba per viure.............. 2 
- Amb els ingressos actuals tenim dificultats.................... 3    (1361) 
- Amb els ingressos actuals tenim moltes dificultats........ 4 
- (N.S.) ………………………………………………………. 8 
- (N.C.) ………………………………………………………  7 
 
 
F43  ENTREVISTADOR/A: CODIFICAR 
                                      (1362) 
- LA PERSONA ENTREVISTADA VIU AMB  
  MARIT/MULLER/PARELLA (codi 1 a F5) …...….  1             Fer F44 
 
- NO VIU EN PARELLA . ………………………...…  2         Anar a F52 
 
F44  MOSTRAR TARGETA 71 Quin és el nivell d'estudis més alt que ha 
assolit el seu marit/muller/parella? Si us plau, utilitzi aquesta targeta. 
 
ENTREVISTADOR/A: S’ha assolit un determinat nivell d'estudis quan es 
compleix alguna de las condicions següents: 
• Desprès d'una avaluació que indica que s'ha passat el curs, es rep un 
certificat oficial 
• S’ ha assistit a un curs sencer o s’ha completat un període d'estudis 
sencer, tot i que no s’ha rebut cap certificat 
• S’ ha assistit a un curs sencer o s’ha completat un període d'estudis 
sencer i s’ha rebut un certificat d'assistència (però cap altre certificat, 
p.ex. un que acrediti que s’ha superat el curs). 
 
 
 
-Sense estudis (no ha anat mai a l’escola).........................  0001  
-Estudis primaris sense completar (menys de 5 anys)........ 0002  
-Antiga Educació Primaria (Certificat d’estudis primaris)..... 0003  
-Fins a 5è d’EGB ................................................................ 0004  
-Educació Primària (LOGSE).............................................. 0005  
-Grau Elemental de Música i Dansa.................................... 0006  
-Batxillerat Elemental.......................................................... 0007  
-EGB................................................................................... 0008  
-ESO................................................................................... 0009  
-Batxillerat Superior, BUP.................................................... 0010 (1363) 
-PREU, COU....................................................................... 0011 (1364) 
-Batxillerat (LOGSE) ........................................................... 0012 (1365) 
-F.P. d’Iniciació................................................................... 0013 (1366) 
-Programes de Garantia Social.  
Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI)....... 0014  
-F.P. d’Oficialia .................................................................. 0015  
-F.P. de 1er Grau (FP I)...................................................... 0016  
-C.F. de Grau Mitjà (Tècnic mitjà)........................................ 0017  
-C.F. de Grau Mitjà en Arts Plàstiques i Disseny................. 0018  
-Grau Mitjà de Música i Dansa............................................ 0019  
-F.P. Mestratge................................................................... 0020  
-F.P. de 2n Grau (FP II)....................................................... 0021  
-C.F. de Grau Superior (Tècnic superior)............................. 0022  
-C.F. de Grau Superior en Escoles d’Art............................. 0023  
-Peritatge, Infermeria, Magisteri, Assistent Social............... 0024  
-Diplomat, Enginyer o Arquitecte Tècnic,  
3 anys de Llicenciatura, Grau (Bolonya), 
Títol Superior en Disseny.................................................... 0025  
-Llicenciat, Enginyer Superior, Arquitecte,  
Màster (Bolonya), Títol Superior en Música, Dansa  
o Art Dramàtic.................................................................... 0026  
-Doctorat............................................................................. 0027  

-Altres (especificar)    _______________________ 5555 
 
 

 
   
 
   
-(N.S.)................................................................................. 8888  
-(N.C.)................................................................................. 7777  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F45a  MOSTRAR TARGETA 72  En quina d’aquestes situacions s’ha 
trobat el seu marit/muller/parella en els últims 7 dies?  
MARCAR TOTES LES LES RESPOSTES QUE DONI 
 
Preguntar: Alguna altra? 
 
- Amb treball remunerat, incloent la situació de baixa  

temporal per maternitat-paternitat, accident,  
malaltia o vacances  (ex. Treballador/a per compte  
d’altri, per compte pròpia, o en un negoci familiar)……. 1  (1367)     

- Estudiant, encara que hagi estat de vacances                  
(exc. formació remunerada per una empresa)  …....... 1  (1368)   

- En situació d’atur i buscant feina activament ………….... 1  (1369)    
- En situació d’atur, volent treballar però sense  

buscar feina activament ………………………….….…..  1  (1370) 
- Amb malaltia crònica o situació d’invalidesa permanent . 1  (1371)   
- Jubilat/da…………………………………………….………. 1   (1372) 
-  Fent les feines de la casa, tenint cura de nens 

o d’altres persones ……………………………………….  1  (1373) 
- (NO LLEGIR) Una altra……………..……………………… 1  (1374) 
- (N.S.) ………………………………………………………… 1  (1375) 
- (N.C.) …………………………………………………………. 1  (1376)  
 
F45b   ENTREVISTADOR/A: CODIFICAR A PARTIR DE F45a: 
 
  - MÉS D’UNA RESPOSTA A F45a  ………….… 1     Fer F45c 

(1377) 
 - NOMÉS UNA RESPOSTA A F45a ………..….. 2     Ir a F45d 
 

 
F45c  CONTINUAR MOSTRANT TARGETA 72 I quina d'aquestes 
descriu millor la seva situació en els darrers 7 dies? Si us plau, elegeixi 
només una d’aquestes. 
 
- Amb treball remunerat, incloent la situació de baixa  

temporal per maternitat-paternitat, accident,  
malaltia o vacances  (ex. Treballador/a per compte  
d’altri, per compte pròpia, o en un negoci familiar)….……. 01   

- Estudiant, encara que hagi estat de vacances             (1378) 
(exc. formació remunerada per una empresa) ……..…….. 02 

- En situació d’atur i buscant feina activament ………………... 03  
- En situació d’atur, volent treballar però sense buscar feina       (1379) 

activament ……………………………………………………… 04 
- Amb malaltia crònica o situació d’invalidesa permanent …… 05 
- Jubilat/da.……………………………………………………..…  06 
- Fent les feines de la casa, tenint cura de nens o d’altres 

persones ……………………………………………………….. 08 
- (NO LLEGIR) Una altra.…………………..…………………… 09 
- (N.S.) …………………………………………………………….. 88 
- (N.C.) …………………………………………………………….. 77 
 
ENTREVISTADOR/A: EL SALT DEL CODI 06 AL 08 NO ÉS UN 
ERROR, NO S’APLICA A ESPANYA. 
 
F45d CODIFICAR A TOTES LES PERSONES ENTREVISTADES A 
PARTIR DE LES RESPOSTES A F45a. 
 
- LA PARELLA TÉ UNA FEINA REMUNERADA 
 (codi 1 a la categoria “treball remunerat”  
   de F45a) …………………………….…...............1      Anar a F47   

- LA PARELLA NO TÉ UNA FEINA                (1380) 
  REMUNERADA (no té codi 1 a la categoria 

“treball remunerat” de F45a ……………………  2      Fer F46 
 

 
F46 Permeti’m verificar les dades. El seu marit/muller/parella ha realitzat 
algun treball remunerat (d’una hora o més) en els últims 7 dies?   
 

- Sí ………………. 1      Fer F47 
 
- No ……………… 2               (1381)   
- (N.S.) ………….. 8     Ir a F52 
- (N.C.) ………….. 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ENTREVISTADOR/A: PREGUNTAR SI EL CÒNJUGE/PARELLA TÉ 
UNA FEINA REMUNERADA (codi 01 a F45d o codi 1 a F46) 
 
F47  Com denominaria el càrrec o lloc del treball principal del seu 
marit/muller/parella? 
ANOTAR AMB TOTS ELS DETALLS 
  
_________________________________________________________ 
  
_________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
                                   (1382) a (1478) 

 
(N.S.) ………………….…. 8  (1479) 

  (N.C.) …………...……….. 7  (1480) 
 

F48  En el seu treball principal, quin tipus de tasca fa el seu 
marit/muller/parella la major part del temps? 
ANOTAR AMB TOTS ELS DETALLS 
 
_________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________  
                                   (1481) a (1579) 

 
(N.S.) ………………….…. 8  (1580) 

  (N.C.) …………...……….. 7  (1581) 
 
F49  Quin tipus de formació o de qualificacions requereix aquest treball? 
ANOTAR AMB TOTS ELS DETALLS 
 
_________________________________________________________ 
  
_________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
                                   (1582) a (1679) 

 
(N.S.) ………………….…. 8  (1680) 

  (N.C.) …………...……….. 7  (1681) 
 
 

Unidad de Codificación del CIS 

ISCO08:________________      (1682)(1683)(1684)(1685)(1686) 
NS/NR ........................................ 88888 
NC .............................................. 77777 

 
 
F50 En la seva feina principal, el seu marit/muller/parella és …?  LLEGIR 
… 
 

- Treballador/a per compte d’altri….………… 1 
- Treballador/a per compte propi …..…….…. 2 
- Treballa/va a un negoci famíliar…....……… 3      (1687)  
- (N.S.) ……………………………….………… 8 
- (N.C.) ………..……………………….…….… 7 

 
F51  Continuant amb el seu marit/dona/parella, quantes hores treballa 
normalment a la setmana (en la seva feina principal)? Si us plau, inclogui 
les hores extres, siguin o no remunerades. 
 

ANOTEU Nº D’HORES:  __ __ __   (1688)(1689)(1690) 
 
(N.S.) ………………………………….…..…. 888   

  (N.C.) ………………………………..……….. 777 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A TOTHOM 
 
F52  MOSTRAR TARGETA 73 Quin és el nivell d'estudis més alt assolit 
pel seu pare? Si us plau, utilitzi aquesta targeta. 
 
ENTREVISTADOR/A: S’ha assolit un determinat nivell d'estudis quan es 
compleix alguna de las condicions següents: 
• Desprès d'una avaluació que indica que s'ha passat el curs, es rep un 
certificat oficial 
• S’ ha assistit a un curs sencer o s’ha completat un període d'estudis 
sencer, tot i que no s’ha rebut cap certificat 
• S’ ha assistit a un curs sencer o s’ha completat un període d'estudis 
sencer i s’ha rebut un certificat d'assistència (però cap altre certificat, 
p.ex. un que acrediti que s’ha superat el curs). 
 
 
-Sense estudis (no ha anat mai a l’escola).........................  0001  
-Estudis primaris sense completar (menys de 5 anys)........ 0002  
-Antiga Educació Primaria (Certificat d’estudis primaris)..... 0003  
-Fins a 5è d’EGB ................................................................ 0004  
-Educació Primària (LOGSE).............................................. 0005  
-Grau Elemental de Música i Dansa.................................... 0006  
-Batxillerat Elemental.......................................................... 0007  
-EGB................................................................................... 0008  
-ESO................................................................................... 0009  
-Batxillerat Superior, BUP.................................................... 0010 (1691) 
-PREU, COU....................................................................... 0011 (1692) 
-Batxillerat (LOGSE) ........................................................... 0012 (1693) 
-F.P. d’Iniciació.................................................................... 0013 (1694) 
-Programes de Garantia Social.  
Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI)....... 0014  
-F.P. d’Oficialia .................................................................. 0015  
-F.P. de 1er Grau (FP I)...................................................... 0016  
-C.F. de Grau Mitjà (Tècnic mitjà)........................................ 0017  
-C.F. de Grau Mitjà en Arts Plàstiques i Disseny................. 0018  
-Grau Mitjà de Música i Dansa............................................ 0019  
-F.P. Mestratge................................................................... 0020  
-F.P. de 2n Grau (FP II)....................................................... 0021  
-C.F. de Grau Superior (Tècnic superior)............................. 0022  
-C.F. de Grau Superior en Escoles d’Art............................. 0023  
-Peritatge, Infermeria, Magisteri, Assistent Social............... 0024  
-Diplomat, Enginyer o Arquitecte Tècnic,  
3 anys de Llicenciatura, Grau (Bolonya), 
Títol Superior en Disseny.................................................... 0025  
-Llicenciat, Enginyer Superior, Arquitecte,  
Màster (Bolonya), Títol Superior en Música, Dansa o  
Art Dramàtic........................................................................ 0026  
-Doctorat............................................................................. 0027  

-Altres (especificar)    _______________________ 5555 
 
 

 
   
 
   
-(N.S.)................................................................................. 8888  
-(N.C.)................................................................................. 7777  
 
 
F53 Quan vostè tenia 14 anys, el seu pare treballava per compte d’altri, 
treballava per compte propi, o en aquell temps no treballava? 
 
- Treballador per compte d´altri…………………...……. 1    Fer F54  
- Traballador per compte propi ………………………… 2    
 
- No treballava …………………………………………..  3    Ir a F56   
- (Pare mort/ absent quan ell/a tenia 14 anys)….……  4 
                                       (1695) 

- (N.S.) …………………………………………………….. 8    Fer F54 
- (N.C.) …………………………………………………….. 7    Ir a F54 
 
ENTREVISTADOR/A: FER SI EL SEU PARE TREBALLAVA O NO HO 
SAP (codis  1, 2, 7 o 8 a F53) 
 
F54  I, seguint amb el seu pare, com denominaria el seu càrrec o lloc del 
treball principal?   
ANOTAR AMB TOTS ELS DETALLS 
 

_________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
                                   (1696) a (1793) 
 

(N.S.) ………………….…. 8  (1794) 
  (N.C.) …………...……….. 7  (1795) 



 F55  MOSTRAR TARGETA 74  Quina de les professions o ocupacions 
que apareixen en aquesta targeta descriu millor el tipus de treball que 
feia el seu pare quan vostè tenia 14 anys? 
 
ENTREVISTADOR/A: les persones entrevistades han d’escollir una 
resposta per si mateixos. Si fos necessari, afegeix: “No hi ha una 
resposta correcta o incorrecta. Senzillament ha d’escollir la que 
cregui que s’ajusta millor”. ANOTAR NOMÉS UNA RESPOSTA. 
 
                                     (1796)(1797) 
Ocupacions professionals i tècniques 
com: metge – professor – enginyer 
– artista – director financer ................................................................ 01 

Ocupacions administratives d’alta direcció 
com: executiu de banca – executiu d’una gran empresa – 
alt càrrec de l’administració pública – delegat sindical ...................... 02 

Treballs d’oficina 
com: secretari – administratiu – comptable ....................................... 03 

Comercials 
com: director de vendes – propietari d’una botiga – 
dependent d’una botiga – agent d’assegurances .............................. 04 

Ocupacions relacionades amb el sector serveis 
com: propietari d’un restaurant – agent de policia – 
cambrer – cuidador –  perruquer – forces armades .......................... 05 

Treballador qualificat  
com: capatàs – mecànic – copista – 
torner o fresador – electricista ........................................................... 06 

Treballador semi-qualificat 
com: paleta – conductor d’autobusos – 
operari en una fàbrica de conserves – fuster – 
treballador de metal·lúrgia – forner .................................................... 07 

Treballador no qualificat 
com: peó – mosso de càrrega o descarregador 
treballador de fàbrica no qualificat ..................................................... 08 

Treballs agrícoles 
com: treballador agrícola o ramader – 
jornaler – conductor de tractors – pescador ...................................... 09 

(N.S.) ................................................................................................. 88 
(N.C.) ................................................................................................. 77 
 

 
A TOTHOM 
 
F56  MOSTRAR TARGETA 75 Quin és el nivell d'estudis més alt assolit 
per la seva mare? Si us plau, utilitzi aquesta targeta. 
 
ENTREVISTADOR/A: S’ha assolit un determinat nivell d'estudis quan es 
compleix alguna de las condicions següents: 
• Desprès d'una avaluació que indica que s'ha passat el curs, es rep un 
certificat oficial 
• S’ ha assistit a un curs sencer o s’ha completat un període d'estudis 
sencer, tot i que no s’ha rebut cap certificat 
• S’ ha assistit a un curs sencer o s’ha completat un període d'estudis 
sencer i s’ha rebut un certificat d'assistència (però cap altre certificat, 
p.ex. un que acrediti que s’ha superat el curs). 
 
-Sense estudis (no ha anat mai a l’escola).........................  0001  
-Estudis primaris sense completar (menys de 5 anys)........ 0002  
-Antiga Educació Primaria (Certificat d’estudis primaris)..... 0003  
-Fins a 5è d’EGB ................................................................ 0004  
-Educació Primària (LOGSE).............................................. 0005  
-Grau Elemental de Música i Dansa.................................... 0006  
-Batxillerat Elemental.......................................................... 0007  
-EGB................................................................................... 0008  
-ESO................................................................................... 0009  
-Batxillerat Superior, BUP.................................................... 0010 (1798) 
-PREU, COU....................................................................... 0011 (1799) 
-Batxillerat (LOGSE) ........................................................... 0012 (1800) 
-F.P. 
d’Iniciació............................................................................ 0013 (1801) 
-Programes de Garantia Social.  
Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI)....... 0014  
-F.P. d’Oficialia .................................................................. 0015  
-F.P. de 1er Grau (FP I)...................................................... 0016  
-C.F. de Grau Mitjà (Tècnic mitjà)........................................ 0017  
-C.F. de Grau Mitjà en Arts Plàstiques i Disseny................. 0018  
-Grau Mitjà de Música i Dansa............................................ 0019  
-F.P. Mestratge................................................................... 0020  
 0021  

 
-F.P. de 2n Grau (FP II).......................................................   
-C.F. de Grau Superior (Tècnic superior)............................. 0022  
-C.F. de Grau Superior en Escoles d’Art............................. 0023  
-Peritatge, Infermeria, Magisteri, Assistent Social............... 0024  
-Diplomat, Enginyer o Arquitecte Tècnic,  
3 anys de Llicenciatura, Grau (Bolonya), 
Títol Superior en Disseny.................................................... 0025  
-Llicenciat, Enginyer Superior, Arquitecte,  
Màster (Bolonya), Títol Superior en Música, Dansa o  
Art Dramàtic........................................................................ 0026  
-Doctorat............................................................................. 0027  

-Altres (especificar)    _______________________ 5555 
 
 

 
   
 
   
 
-(N.S.)................................................................................. 8888  
-(N.C.)................................................................................. 7777  
 
 
F57 Quan vostè tenia 14 anys, la seva mare treballava per compte d’altri, 
treballava per compte propi, o en aquell temps no treballava? 
 
 
- Treballadora per compte d´altri…………………...……. 1     Fer F58  
- Traballadora per compte propi ………………………… 2    
 
- No treballava …………………………………………..  3    Ir a F60   
- (Mare morta/absenta quan ell/a tenia 14 anys).……  4 
                                       (1802) 

- (N.S.) …………………………………………………….. 8    Fer F58 
- (N.C.) …………………………………………………….. 7    Ir a F58 
 
 

FER F58 SI LA MARE TREBALLAVA O NO HO SAP (codis 1, 2, 7 o 8 
a F57) 
 
F58  I, seguint amb la seva mare, com denominaria el seu càrrec o lloc 
del treball principal? 
   
ANOTAR AMB TOTS ELS DETALLS  
 
_________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
                                   (1803) a (1900) 

 

(N.S.) ………………….…. 8  (1901) 
  (N.C.) …………...……….. 7  (1902) 
 
F59  MOSTRAR TARGETA 76  Quina de les professions o ocupacions 
que apareixen en aquesta targeta descriu millor el tipus de treball que feia 
la seva mare quan vostè tenia 14 anys? 
 
ENTREVISTADOR/A: les persones entrevistades han d’escollir una 
resposta per sí mateixos. Si fos necessari, afegeix: “No hi ha una 
resposta correcta o incorrecta. Senzillament ha d’escollir la que 
cregui que s’ajusta millor”. ANOTAR NOMÉS UNA RESPOSTA. 
                                    (1903)(1904) 
Ocupacions professionals i tècniques 
com: metgessa – professora – enginyera 
– artista – directora financera ............................................................ 01 

Ocupacions administratives d’alta direcció 
com: executiva de banca – executiva d’una gran empresa – 
alt càrrec de l’administració pública – delegada sindical ................... 02 

Treballs d’oficina 
com: secretària – administrativa – comptable ................................... 03 

Comercials 
com: directora de vendes – propietària d’una botiga – 
dependenta d’una botiga – agent d’assegurances ............................ 04 

Ocupacions relacionades amb el sector serveis 
com: propietària d’un restaurant – agent de policia – 
cambrera – cuidadora –  perruquera – forces armades .................... 05 

Treballadora qualificada  
com: capatàs – mecànica – copista – 
tornera o fresador – electricista ......................................................... 06 

  
 



 
 
 

 
 
Treballadora semi-qualificada 
com: paleta – conductora d’autobusos – 
operària en una fàbrica de conserves – fustera – 
treballadora de metal·lúrgia – fornera ................................................ 07 

Treballadora no qualificada 
com: peó – mosso de càrrega o descarregadora 
treballadora de fàbrica no qualificat ................................................... 08 

Treballs agrícoles 
com: treballadora agrícola o ramadera – 
jornalera – conductora de tractors – pescadora ................................ 09 

(N.S.) ................................................................................................. 88 
(N.C.) ................................................................................................. 77 
 

 
A TOTHOM 
 
F60  Durant els últims dotze mesos, ha assistit vostè a algun curs, 
seminari o conferència per tal de millorar els seus coneixements o 
habilitats laborals?   
 

- Sí …………… 1 
- No ………….. 2    (1905) 
- (N.S.) ………. 8 
- (N.C.) ……… 7 

 
F61  MOSTRAR TARGETA 77  Com descriuria els seus orígens 
familiars? Si us plau, utilitzi aquesta targeta per escollir fins a un màxim 
de dos orígens familiars de la llista que millor el discriguin. 
 
ENTREVISTADOR/A: Màxim dues respostes. Si n'esmenta més de 
dues, demani a la persona entrevistada que en seleccioni dues. Si la 
persona entrevistada és incapaç de fer-ho, marqui els dos primers 
orígens familiars esmentats. 
 
ENTREVISTADOR/A: Algun altre?  

 

Hora de finalizació (fins al final de la secció F): 
(Usar rellotge de 24 horas) 
 
      H   H   M   M 
 
     ____ ____ : ____ ____  (2010)(2011)(2012)(2013)   
 
 
 

ENTREVISTADOR/A: 
 
 

MOSTRAR TARGETES TIPUS 1 
 
 
 
 

 1e origen 2º origen 
 (1906)(1907) (1908)(1909) 
Espanyol 01 01 
Andalús 02 02 
Balear 03 03 
Canari 04 04 
Català 05 05 
Gallec 06 06 
Navarrès 07 07 
Basc 08 08 
Gitano 09 09 
Alemany 10 10 
Argentí 11 11 
Berber 12 12 
Bolivià 13 13 
Britànic 14 14 
Búlgar 15 15 
Xinès 16 16 
Colombià 17 17 
Ecuatorià 18 18 
Francès 19 19 
Italià 20 20 
Marroquí 21 21 
Peruà 22 22 
Portuguès 23 23 
Quítxua 24 24 
Rumà 25 25 
 
 
Altre, especificar 
  

__________ 
 (1910) a (1959) 

_____________  
(1960) a (2009) 

(NO LLEGIR) No esmenta 2n origen familiar…….. 55 
 (N.S.) ………  88 (N.S.) ………  88 
 (N.C.) ………  77 (N.C.) ………  77 



 

PREGUNTAR HF1 NOMÉS ALS ENTREVISTATS (HOMES). SI LA PERSONA ENTREVISTADA ÉS DONA, ANAR A HF2 
HF1  MOSTRAR TARGETA A1  A continuació descrivim breument alguns tipus de persones. Si us plau, escolti cada descripció i digui’m en quina 
mesura aquest tipus de persona s’assembla o no s’assembla a vostè. Utilitzi aquesta targeta per a respondre. 

 S’assem-
bla molt a 

mi 

S’assem-
bla a mi 

S’asem-
bla una 

mica a mi 

S’assem-
bla poc a 

mi 

No 
s’asssem-

bla a mi 

No 
s’assem-

bla gens a 
mi 

(N.S.) (N.C.) 

 

A. Tenir idees originals i ser creatiu és 
important per a ell. Li agrada fer les coses a 
la seva manera. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2014)  

B. Per a ell és important ser ric. Vol tenir molts 
diners i coses cares. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2015)  

C. Li sembla important que tothom sigui tractat 
de la mateixa manera. Creu que tothom 
hauria de tenir les mateixes oportunitats a la 
vida. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2016)  

D. Per a ell és important mostrar les seves 
habilitats. Vol que tothom l’admiri per allò que 
fa. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2017)  

E. Per a ell és important viure en un entorn 
segur. Evita tot allò que pugui posar en perill 
la seva seguretat. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2018)  

F. Li agraden les sorpreses i sempre busca 
coses noves per fer. Li sembla important fer 
moltes coses diferents a la vida. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2019)  

G. Creu que les persones haurien de fer el que 
se’ls mana. Creu que haurien d’obeir les 
normes sempre, encara que ningú els vegi. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2020)  

H. És important per a ell escoltar les persones 
que són diferents d’ell. Fins i tot quan no hi 
està d’acord les vol comprendre.   1 2 3 4 5 6 8 7 (2021)  

I. Per a ell és important ser humil i modest. 
Intenta no cridar l’atenció.    1 2 3 4 5 6 8 7 (2022)  

J. Divertir-se és important per a ell. Li agrada 
donar-se capritxos.    1 2 3 4 5 6 8 7 (2023)  

K. Per a ell és important prendre les seves 
pròpies decisions sobre el que va a fer. Li 
agrada ser lliure i no dependre dels altres. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2024)  

L. Per a ell és molt important ajudar les 
persones que hi ha al seu voltant. Es 
preocupa pel seu benestar.     1 2 3 4 5 6 8 7 (2025)  

M. Tenir èxit és important per a ell. Li agradaria 
que tothom reconegués els seus èxits. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2026)  

N. Es important per a ell que el govern 
garanteixi la seva seguretat contra qualsevol 
tipus d’amenaça. Vol un Estat fort capaç de 
defensar els seus ciutadans.    1 2 3 4 5 6 8 7 (2027)  

O. Busca aventures i li agrada assumir riscos. 
Vol portar una vida emocionant.    1 2 3 4 5 6 8 7 (2028)  

P. Per a ell és important comportar-se sempre 
correctament. Vol evitar fer qualsevol cosa 
que puguin dir que és incorrecta.    1 2 3 4 5 6 8 7 (2029)  

Q. Per a ell és important fer-se respectar pels 
altres. Vol que la gent faci el que ell diu. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2030)  

R. Per a ell és important ser fidel als seus 
amics. Vol dedicar-se a les persones que li 
són properes.    1 2 3 4 5 6 8 7 (2031)  

S. Creu fermament que la gent hauria de 
preocupar-se per la natura. Tenir cura del 
medi ambient és important per a ell.    1 2 3 4 5 6 8 7 (2032)  

T. Les tradicions són importants per a ell. 
Intenta seguir els costums de la seva religió 
o de la seva família. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2033)  

U. Busca qualsevol ocasió per divertir-se. Per a 
ell és important fer coses que li proporcionin 
plaer. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2034)  

 
        ANAR A IF1 



 HF2 NOMÉS A ENTREVISTADES (DONES)  
 

HF2  MOSTRAR TARGETA A1  A continuació descrivim breument alguns tipus de persones. Si us plau, escolti cada descripció i digui’m en 
quina mesura aquest tipus de persona s’assembla o no s’assembla a vostè. Utilitzi aquesta targeta per a respondre. 

 
 S’assem-

bla molt a 
mi 

S’assem-
bla a mi 

S’asem-
bla una 

mica a mi 

S’assem-
bla poc a 

mi 

No 
s’asssem
-bla a mi 

No 
s’assem-
bla gens 

a mi 

(N.S.) (N.C.) 

 

A. Tenir idees originals i ser creatiu és important 
per a ella. Li agrada fer les coses a la seva 
manera. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2035)  

B. Per a ella és important ser rica. Vol tenir molts 
diners i coses cares. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2036)  

C. Li sembla important que tothom sigui tractat de 
la mateixa manera.. Creu que tothom hauria de 
tenir les mateixes oportunitats a la vida. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2037)  

D. Per a ella és important mostrar les seves 
habilitats. Vol que tothom l’admiri per allò que fa.   1 2 3 4 5 6 8 7 (2038)  

E. Per a ella és important viure en un entorn segur. 
Evita tot allò que pugui posar en perill la seva 
seguretat.     1 2 3 4 5 6 8 7 (2039)  

F. Li agraden les sorpreses i sempre busca coses 
noves per fer. Li sembla important fer moltes 
coses diferents a la vida.    1 2 3 4 5 6 8 7 (2040)  

G. Creu que les persones haurien de fer el que 
se’ls mana. Creu que haurien d’obeir les normes 
sempre, encara que ningú els vegi. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2041)  

H. És important per a ella escoltar les persones 
que són diferents d’ella. Fins i tot quan no hi està 
d’acord, les vol comprendre.   1 2 3 4 5 6 8 7 (2042)  

I. Per a ella és important ser humil i modesta. 
Intenta no cridar l’atenció.  1 2 3 4 5 6 8 7 (2043)  

J. Divertir-se bé és important per a ella. Li agrada 
donar-se capritxos. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2044)  

K. Per a ella és important prendre les seves 
pròpies decisions sobre el que va a fer. Li agrada 
ser lliure i no dependre dels altres. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2045)  

L. Per a ella és molt important ajudar les persones 
que hi ha al seu voltant. Es preocupa pel seu 
benestar. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2046)  

M. Tenir èxit és important per a ella. Li agradaria 
que tothom reconegués els seus èxits. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2047)  

N. Es important per a ella que el govern garanteixi 
la seva seguretat contra qualsevol tipus 
d’amenaça. Vol un Estat fort capaç de defensar 
els seus ciutadans. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2048)  

O. Busca aventures i li agrada assumir riscos. Vol 
portar una vida emocionant. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2049)  

P. Per a ella és important comportar-se sempre 
correctament. Vol evitar fer qualsevol cosa que 
puguin dir que és incorrecta. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2050)  

Q. Per a ella és important fer-se respectar pels 
altres. Vol que la gent faci el que ella diu. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2051)  

R. Per a ella és important ser fidel als seus amics. 
Vol dedicar-se a les persones que li són 
properes. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2052)  

S. Creu fermament que la gent hauria de 
preocupar-se per la natura. Tenir cura del medi 
ambient és important per a ella. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2053)  

T. Les tradicions són importants per a ella. Intenta 
seguir els costums de la seva religió o de la seva 
família. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2054)  

U. Busca qualsevol ocasió per divertir-se. Per a ella 
és important fer coses que li proporcionin plaer. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2055)  

 
      ANAR A IF1 
 
 
  



 
 A TOTHOM 
 
Per ajudar-nos a millorar les preguntes d’aquest qüestionari en 
futures ocasions, li farem unes últimes preguntes sobre diverses 
qüestions semblants a les que ja han aparegut en el qüestionari que 
acaba de respondre. 
 
Si us plau, no provi de recordar el que ha respost abans, respongui 
les preguntes com si fossin del tot noves. 
 
Hi ha persones d’altres països que vénen a viure a Espanya per 
diferents raons. Algunes tenen avantpassats que eren d'aquí 
Altres vénen a treballar o a reunir-se amb les seves famílies. Altres 
vénen perquè estan amenaçats. Aquí hi ha algunes preguntes sobre 
aquest tema.  
 
IF1 MOSTRAR TARGETA A2.  Si us plau, em podria dir quina 
rellevància hauria de tenir parlar castellà o altre llengua oficial de la 
comunitat autònoma en la decisió de permetre o no, a una persona que 
ha nascut i viscut sempre fora d’Espanya, venir a viure aquí. Si us plau, 
utilitzi aquesta tarjeta. 
 

Extremadament irrellevant 00 

 01 

 02 

 03 

 04 

 05 

 06 (2056)(2057) 

I 07 

 08 

 09 

Extremadamente rellevant 10 

(N.S.) 88 

(N.C.) 77 

 
 
IF2 SEGUIR MOSTRANDO TARGETA A2  Si us plau, em podria dir 
quina rellevància hauria de tenir ser de raça blanca en la decisió de 
permetre o no, a una persona que ha nascut i viscut sempre fora 
d’Espanya, venir a viure aquí. Si us plau, utilizi la mateixa targeta. 
 

Extremadament irrellevant 00 

 01 

 02 

 03 

 04 

 05 

 06 (2058)(2059) 

 07 

 08 

 09 

Extremadamente rellevant 10 

(N.S.) 88 

(N.C.) 77 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IF3 CONTINUAR MOSTRANT TARGETA A2  Si us plau, em podria dir 
quina rellevància hauria de tenir estar disposat a adoptar l'estil de vida 
espanyol en la decisió de permetre o no, a una persona que ha nascut i 
viscut sempre fora d’Espanya, venir a viure aquí.  Si us plau, utilizi la 
mateixa targeta. 

 
 

Extremadament irrellevant 00 

 01 

 02 

 03 

 04 

 05 

 06 (2060)(2061) 

 07 

 08 

 09 

Extremadamente rellevant 10 

(N.S.) 88 

(N.C.) 77 

 
 
Ara li faré algunes preguntes sobre un tema diferent. 

 
IF4 MOSTRAR TARGETA A3  En quina mesura diria que el sistema 
polític a Espanya permet que les persones com vostè tinguin alguna 
cosa a dir en el que fa el govern? Si us plau, utilitzi aquesta targeta. 

 
- Gens……………………….. 1 
- Molt poc …………………. 2 
- Una mica ..……………….. 3 
- Bastant …..……………….. 4     (2062) 
- Molt ……………………….. 5 
- (N.S.) ……………………… 8 
- (N.C.) ……………………… 7 

 
IF5  CONTINUAR MOSTRANT TARGETA A3  I en quina mesura diria 
vostè que el sistema polític a Espanya permet que persones com vostè 
tinguin influència en la política?  Si us plau, utilizi la mateixa targeta. 
 

- Gens……………………….. 1 
- Molt poc ………………….  2 
- Una mica ..……………….. 3 
- Bastant …..……………….. 4     (2063) 
- Molt ……………………….. 5 
- (N.S.) ……………………… 8 
- (N.C.) ……………………… 7 

 
IF6  CONTINUAR MOSTRANT TARGETA A3  En quina mesura diria 
que als polítics els importa el que pensen les persones com vostè? Si us 
plau, utilizi la mateixa targeta. 
 

- Gens……………………….. 1 
- Molt poc ………………….  2 
- Una mica ..……………….. 3 
- Bastant …..……………….. 4     (2064) 
- Molt ……………………….. 5 
- (N.S.) ……………………… 8 
- (N.C.) ……………………… 7 
 

 
IF7  MOSTRAR TARGETA A4  En quina mesura es considera vostè 
capaç de tenir un paper actiu en un grup que es dedica a temes polítics? 
Si us plau, utilitzi aquesta targeta 
 
Completament                        Completament 
incapaç                                  capaç 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

             (N.S.) …………… 88     
             (N.C.) ………..…. 77    (2065)(2066)  
 
 
 
 
 



 
 IF8 MOSTRAR TARGETA A5  I, utilitzant aquesta targeta, fins a quin 

punt confia vostè en la seva pròpia capacitat per participar en política? 
 
Hi desconfia                             Hi confia 
completament                               plenament 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

             (N.S.) …………… 88     
             (N.C.) ………..…. 77    (2067)(2068)  
 
 
IF9 MOSTRAR TARGETA A6  Utilitzant aquesta targeta, en quina 
mesura diria que és fàcil per vostè, personalment, participar en política?  
 
Extremadament                         Extremadament 
difícil                                      fàcil 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

             (N.S.) …………… 88     
             (N.C.) ………..…. 77    (2069)(2070)  
 
IF10-IF18  Cols. (2071) a (2082) NO S’APLIQUEN EN AQUEST 
QÜESTIONARI (TIPUS 1) 
 
 
Hora d’acabament (fins al final de la secció IF): 
(Usar rellotge de 24 horas) 
 
      H   H   M   M 
 
     ____ ____ : ____ ____  (2083)(2084)(2085)(2086)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PREGUNTAR HF1 NOMÉS ALS ENTREVISTATS (HOMES). SI LA PERSONA ENTREVISTADA ÉS DONA, ANAR A HF2 
HF1  MOSTRAR TARGETA B1  A continuació descrivim breument alguns tipus de persones. Si us plau, escolti cada descripció i digui’m en quina 
mesura aquest tipus de persona s’assembla o no s’assembla a vostè. Utilitzi aquesta targeta per a respondre. 

 
S’assem-
bla molt a 

mi 

S’assem-
bla a mi 

S’asem-
bla una 

mica a mi 

S’assem-
bla poc a 

mi 

No 
s’asssem-

bla a mi 

No 
s’assem-

bla gens a 
mi 

(N.S.) (N.C.)

 

A. Tenir idees originals i ser creatiu és 
important per a ell. Li agrada fer les coses a 
la seva manera. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2014)  

B. Per a ell és important ser ric. Vol tenir molts 
diners i coses cares. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2015)  

C. Li sembla important que tothom sigui tractat 
de la mateixa manera. Creu que tothom 
hauria de tenir les mateixes oportunitats a la 
vida. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2016)  

D. Per a ell és important mostrar les seves 
habilitats. Vol que tothom l’admiri per allò que 
fa. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2017)  

E. Per a ell és important viure en un entorn 
segur. Evita tot allò que pugui posar en perill 
la seva seguretat. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2018)  

F. Li agraden les sorpreses i sempre busca 
coses noves per fer. Li sembla important fer 
moltes coses diferents a la vida. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2019)  

G. Creu que les persones haurien de fer el que 
se’ls mana. Creu que haurien d’obeir les 
normes sempre, encara que ningú els vegi. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2020)  

H. És important per a ell escoltar les persones 
que són diferents d’ell. Fins i tot quan no hi 
està d’acord les vol comprendre.   1 2 3 4 5 6 8 7 (2021)  

I. Per a ell és important ser humil i modest. 
Intenta no cridar l’atenció.    1 2 3 4 5 6 8 7 (2022)  

J. Divertir-se és important per a ell. Li agrada 
donar-se capritxos.    1 2 3 4 5 6 8 7 (2023)  

K. Per a ell és important prendre les seves 
pròpies decisions sobre el que va a fer. Li 
agrada ser lliure i no dependre dels altres. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2024)  

L. Per a ell és molt important ajudar les 
persones que hi ha al seu voltant. Es 
preocupa pel seu benestar.     1 2 3 4 5 6 8 7 (2025)  

M. Tenir èxit és important per a ell. Li agradaria 
que tothom reconegués els seus èxits. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2026)  

N. Es important per a ell que el govern 
garanteixi la seva seguretat contra qualsevol 
tipus d’amenaça. Vol un Estat fort capaç de 
defensar els seus ciutadans.    1 2 3 4 5 6 8 7 (2027)  

O. Busca aventures i li agrada assumir riscos. 
Vol portar una vida emocionant.    1 2 3 4 5 6 8 7 (2028)  

P. Per a ell és important comportar-se sempre 
correctament. Vol evitar fer qualsevol cosa 
que puguin dir que és incorrecta.    1 2 3 4 5 6 8 7 (2029)  

Q. Per a ell és important fer-se respectar pels 
altres. Vol que la gent faci el que ell diu. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2030)  

R. Per a ell és important ser fidel als seus 
amics. Vol dedicar-se a les persones que li 
són properes.    1 2 3 4 5 6 8 7 (2031)  

S. Creu fermament que la gent hauria de 
preocupar-se per la natura. Tenir cura del 
medi ambient és important per a ell.    1 2 3 4 5 6 8 7 (2032)  

T. Les tradicions són importants per a ell. 
Intenta seguir els costums de la seva religió 
o de la seva família. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2033)  

U. Busca qualsevol ocasió per divertir-se. Per a 
ell és important fer coses que li proporcionin 
plaer. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2034)  

 

        ANAR A IF10 



 HF2 NOMÉS A ENTREVISTADES (DONES)  
 

HF2  MOSTRAR TARGETA B1  A continuació descrivim breument alguns tipus de persones. Si us plau, escolti cada descripció i digui’m en 

quina mesura aquest tipus de persona s’assembla o no s’assembla a vostè. Utilitzi aquesta targeta per a respondre. 
 

 
S’assem-
bla molt a 

mi 

S’assem-
bla a mi 

S’asem-
bla una 

mica a mi

S’assem-
bla poc a 

mi 

No 
s’asssem
-bla a mi 

No 
s’assem-
bla gens 

a mi 

(N.S.) (N.C.)

 

A. Tenir idees originals i ser creatiu és important 
per a ella. Li agrada fer les coses a la seva 
manera. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2035) 

B. Per a ella és important ser rica. Vol tenir molts 
diners i coses cares. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2036) 

C. Li sembla important que tothom sigui tractat de 
la mateixa manera.. Creu que tothom hauria de 
tenir les mateixes oportunitats a la vida. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2037) 

D. Per a ella és important mostrar les seves 
habilitats. Vol que tothom l’admiri per allò que fa.   1 2 3 4 5 6 8 7 (2038) 

E. Per a ella és important viure en un entorn segur. 
Evita tot allò que pugui posar en perill la seva 
seguretat.     1 2 3 4 5 6 8 7 (2039) 

F. Li agraden les sorpreses i sempre busca coses 
noves per fer. Li sembla important fer moltes 
coses diferents a la vida.    1 2 3 4 5 6 8 7 (2040) 

G. Creu que les persones haurien de fer el que 
se’ls mana. Creu que haurien d’obeir les normes 
sempre, encara que ningú els vegi. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2041) 

H. És important per a ella escoltar les persones 
que són diferents d’ella. Fins i tot quan no hi està 
d’acord, les vol comprendre.   1 2 3 4 5 6 8 7 (2042) 

I. Per a ella és important ser humil i modesta. 
Intenta no cridar l’atenció.  1 2 3 4 5 6 8 7 (2043) 

J. Divertir-se bé és important per a ella. Li agrada 
donar-se capritxos. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2044) 

K. Per a ella és important prendre les seves 
pròpies decisions sobre el que va a fer. Li agrada 
ser lliure i no dependre dels altres. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2045) 

L. Per a ella és molt important ajudar les persones 
que hi ha al seu voltant. Es preocupa pel seu 
benestar. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2046) 

M. Tenir èxit és important per a ella. Li agradaria 
que tothom reconegués els seus èxits. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2047) 

N. Es important per a ella que el govern garanteixi 
la seva seguretat contra qualsevol tipus 
d’amenaça. Vol un Estat fort capaç de defensar 
els seus ciutadans. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2048) 

O. Busca aventures i li agrada assumir riscos. Vol 
portar una vida emocionant. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2049) 

P. Per a ella és important comportar-se sempre 
correctament. Vol evitar fer qualsevol cosa que 
puguin dir que és incorrecta. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2050) 

Q. Per a ella és important fer-se respectar pels 
altres. Vol que la gent faci el que ella diu. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2051) 

R. Per a ella és important ser fidel als seus amics. 
Vol dedicar-se a les persones que li són 
properes. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2052) 

S. Creu fermament que la gent hauria de 
preocupar-se per la natura. Tenir cura del medi 
ambient és important per a ella. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2053) 

T. Les tradicions són importants per a ella. Intenta 
seguir els costums de la seva religió o de la seva 
família. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2054) 

U. Busca qualsevol ocasió per divertir-se. Per a ella 
és important fer coses que li proporcionin plaer. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2055) 

 

      ANAR A IF10 
 
 
  



 A TOTHOM 
 
Per ajudar-nos a millorar les preguntes d’aquest qüestionari en 
futures ocasions, li farem unes últimes preguntes sobre diverses 
qüestions semblants a les que ja han aparegut en el qüestionari que 
acaba de respondre. 
 
Si us plau, no provi de recordar el que ha respost abans, respongui 
les preguntes com si fossin del tot noves. 
 
Hi ha persones d’altres països que vénen a viure a Espanya per 
diferents raons. Algunes tenen avantpassats que eren d'aquí 
Altres vénen a treballar o a reunir-se amb les seves famílies. Altres 
vénen perquè estan amenaçats. Aquí hi ha algunes preguntes sobre 
aquest tema.  
 
IF1-IF9  Cols. (2056) a (2070) NO SE APLICAN EN ESTE 
CUESTIONARIO  
  
IF10. MOSTRAR TARGETA B2  Si us plau, em podria dir quina 
rellevància hauria de tenir parlar castellà o altre llengua oficial de la 
comunitat autònoma en la decisió de permetre o no, a una persona que 
ha nascut i viscut sempre fora d’Espanya, venir a viure aquí. Si us plau, 
utilitzeu aquesta tarjeta. 
 

- Extremadament irrellevant ……..…  01 
- Molt irrellevant ……………………… 02 
- Bastant irrellevant ……………..…… 03 
- Més aviat irrellevant ………………… 04 
- Una mica irrellevant ………………... 05 
- Ni irrellevante ni rellevant ………….. 06   (2071)(2072) 
- Una mica rellevant ………………….. 07 
- Més aviat rellevant ………………….. 08 
- Bastant rellevant ………………….... 09 
- Molt rellevant ………………………... 10 
- Extremadament rellevant ………..… 11 
- (N.S.) ………………………………... 88 
- (N.C.) ………………………………... 77 

 
 
IF11. SEGUIR MOSTRANDO TARGETA B2   I em podria dir quina 
rellevància hauria de tenir ser de raça blanca en la decisió de permetre o 
no, a una persona que ha nascut i viscut sempre fora d’Espanya, venir a 
viure aquí. Si us plau, utilizi la mateixa targeta. 
 

- Extremadament irrellevant ……..…  01 
- Molt irrellevant ……………………… 02 
- Bastant irrellevant ……………..…… 03 
- Més aviat irrellevant ………………… 04 
- Una mica irrellevant ………………... 05 
- Ni irrellevante ni rellevant ………….. 06   (2073)(2074) 
- Una mica rellevant ………………….. 07 
- Més aviat rellevant ………………….. 08 
- Bastant rellevant ………………….... 09 
- Molt rellevant ………………………... 10 
- Extremadament rellevant ………..… 11 
- (N.S.) ………………………………... 88 
- (N.C.) ………………………………... 77 

 
 
IF12 CONTINUAR MOSTRANT TARGETA B2  Si us plau, em podria dir 
quina rellevància hauria de tenir estar disposat a adoptar l'estil de vida 
espanyol en la decisió de permetre o no, a una persona que ha nascut i 
viscut sempre fora d’Espanya, venir a viure aquí.  Si us plau, utilizi la 
mateixa targeta. 

 
- Extremadament irrellevant ……..…  01 
- Molt irrellevant ……………………… 02 
- Bastant irrellevant ……………..…… 03 
- Més aviat irrellevant ………………… 04 
- Una mica irrellevant …………….....  05 
- Ni irrellevante ni rellevant ………….. 06   (2075)(2076) 
- Una mica rellevant ………………….. 07 
- Més aviat rellevant ………………….. 08 
- Bastant rellevant ………………….... 09 
- Molt rellevant ………………………... 10 
- Extremadament rellevant ………..… 11 
- (N.S.) ………………………………... 88 
- (N.C.) ………………………………... 77 

 
 
 
 
 
 

Ara li faré algunes preguntes sobre un tema diferent. 
 
IF13 MOSTRAR TARGETA B3  En quina mesura diria que el sistema 
polític a Espanya permet que les persones com vostè tinguin alguna 
cosa a dir en el que fa el govern? Si us plau, utilitzi aquesta targeta. 

 
- Gens……………………….. 1 
- Molt poc ………………….  2 
- Una mica ..……………….. 3 
- Molt………..………………. 4     (2077) 
- Moltíssim………………….. 5 
- (N.S.) ……………………… 8 
- (N.C.) ……………………… 7 

 
IF14  CONTINUAR MOSTRANT TARGETA B3  I en quina mesura diria 
vostè que el sistema polític a Espanya permet que persones com vostè 
tinguin influència en la política?  Si us plau, utilizi la mateixa targeta. 
 

- Gens……………………….. 1 
- Molt poc ………………….  2 
- Una mica ..……………….. 3 
- Molt….. …..……………….. 4     (2078) 
- Moltíssim………………….. 5 
- (N.S.) ……………………… 8 
- (N.C.) ……………………… 7 

 
IF15  CONTINUAR MOSTRANT TARGETA B3  En quina mesura diria 
que als polítics els importa el que pensen les persones com vostè? Si us 
plau, utilizi la mateixa targeta. 
 

- Gens……………………….. 1 
- Molt poc ………………….  2 
- Una mica ..……………….. 3 
- Molt….. …..……………….. 4     (2079) 
- Moltíssim………………….. 5 
- (N.S.) ……………………… 8 
- (N.C.) ……………………… 7 
 

 
IF16  MOSTRAR TARGETA B4  En quina mesura es considera vostè 
capaç de tenir un paper actiu en un grup que es dedica a temes polítics? 
Si us plau, utilitzi aquesta tarjeta. 
 

- Gens capaç……………………….. 1 
- Una mica capaç …………..………2 
- Bastant capaç ..………….………..3 
- Molt capaç….. …..……………….. 4     (2080) 
- Completament capaç……………..5 
- (N.S.) ……………………………… 8 
- (N.C.) ………………………….… 7 

 
IF17 MOSTRAR TARGETA B5  I, utilitzant aquesta targeta, fins a quin 
punt confia vostè en la seva pròpia capacitat per participar en política? 
 

-No hi confio en absolut……. 1 
-Hi confio una mica…………  2 
-Hi confio bastant…………… 3 
-Hi confio molt……………….. 4    (2081) 
-Hi confio plenament……….. 5 
- (N.S.)……………………….. 8 
- (N.C.)……………………….. 7 

 
IF18 MOSTRAR TARGETA B6  Utilitzant aquesta targeta, en quina  
mesura diria que és fàcil per vostè, personalment, participar en política?  
 

- Gens fàcil…………………..  1 
- Una mica fàcil………………. 2 
- Bastant fàcil..……………….. 3     (2082) 
- Molt fàcil…………………….. 4 
- Extremadament fàcil……...  5 
- (N.S.) …………………….… 8 
- (N.C.) …………………….… 7 

 
 
Hora d’acabament (fins al final de la secció IF): 
(Usar rellotge de 24 horas) 
 
      H   H   M   M 
 
     ____ ____ : ____ ____  (2083)(2084)(2085)(2086)   
 
 
 
 
 



   A OMPLIR PER L’ENTREVISTADOR/A: 
 
 
PREGUNTES SOBRE LA SEVA IMPRESSIÓ GENERAL DE  
L’ENTREVISTA 
 
J1  L’entrevistat ha demanat aclariments en alguna de les preguntes? 

 
- Mai ………………….. 1 
- Quasi mai …………... 2 
- Alguna vegada ….…. 3           (2097) 
- Sovint……………..… 4 
- Molt sovint …..……..  5 
- (N..S.) ………………. 8 

 
J2  Has tingut la impressió que l’entrevistat es mostrava reticent a 
respondre a alguna de les preguntes?  
 

- Mai ………………….. 1 
- Quasi mai …………... 2 
- Alguna vegada ….…. 3    (2098) 
- Sovint……………..… 4 
- Molt sovint …..……..  5 
- (N..S.) ………………. 8 

 
J3   Has tingut la impressió que l’entrevistat ha intentat respondre a les 
preguntes de la millor manera que podia? 
 

- Mai ………………….. 1 
- Quasi mai …………... 2 
- Alguna vegada ….…. 3    (2099) 
- Sovint……………..… 4 
- Molt sovint …..……..  5 
- (N..S.) ………………. 8 

 
J4   En general, has tingut la sensació que l’entrevistat entenia les 
preguntes? 
 

- Mai ………………….. 1 
- Quasi mai …………... 2 
- Alguna vegada ….…. 3    (2100) 
- Sovint……………..… 4 
- Molt sovint …..……..  5 
- (N..S.) ………………. 8 

 
 
J5   Hi havia algú més present que interferís amb l’entrevista? 
 

- Sí ………….. 1      Fer J6    (2101) 
- No …………. 2      Anar a J7 

 
J6   Qui era aquesta persona? Anoti totes les persones que calgui. 
 
- Marit/ muller / parella..……………………………………. 1  (2102)    
- Fill / Filla (siguin de l’entrevistat o de la seva parella 

incloent els adoptats i en acolliment) …………………. 1  (2103) 
- Pares / sogres / pares de la parella /  

padrastre o madrastra ……………………………..…… 1  (2104)  
- Algun altre parent  ……………………………………….. 1  (2105)    
- Alguna altra persona que no fos parent ……......………. 1  (2106) 
- (N.S.) ……………………………………………………….. 1  (2107) 
                          
 
J7   En quin idioma es va realitzar l’entrevista? 
 

- Castellà (SPA)…………………. 001   (2108)(2109)(2110) 
- Català (CAT)……………  …….. 002 
 

 
J8  Nº entrevistador/a: NO S’APLICA (en capçalera) 
 
 
J9  Si té algun comentari addicional sobre l’entrevista, escrigui’l en 
l’espai inferior, si us plau. 
 
                            (2111) a (2209) 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 

 
ENTREVISTADOR/A: EL SALT DE J9 A J13 AL 03 NO ÉS UN ERROR, 
NO S’APLICA A ESPANYA. 
 
J13   Com han estat administrats els mòduls H i IF (qüestionari 
suplementari? 
 
- Entrevista personal (cara a cara) …………… 1         (2210)   

   
- Pel propi entrevistat amb la meva  

ajuda…………………………………………….  2     Fer J14 
- Pel propi entrevistat sense la                  
  meva ajuda (autocumplimentado) ………..…. 3 
 
 
 
J14  Els mòduls H i IF haurien d’haver estat administrats mitjançant 
entrevista personal.  Si us plau, escriure els motius pels quals no ha estat 
així.  
                              (2211) a (2310) 
 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 
 
J15  Lloc de realització de l’entrevista:  

 (2311) 
 

- Al portal ............................................................................... 1 
- A la porta de l’habitatge ....................................................... 2 
- A l’interior de l’habitatge ...................................................... 3 
- En un altre lloc ..................................................................... 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 A TOTHOM 
 
X1  Ha fet servir Internet en els últims tres mesos? Ens referim a accedir 
a Internet des de qualsevol lloc i amb qualsevol tipus de dispositiu 
(ordenador personal o portátil, tablet o telèfon mòbil)? 
 

- Sí ………….. 1 
- No ………….. 2    (2087) 
- N.C. ………… 9 

 
X2  Disposen de telèfon fix a la seva llar? 
 

- Sí ………….. 1 
- No ………….. 2    (2088) 
- N.C. ………… 9 

 
X3 Té vostè telèfon mòbil? 

- Sí, una línea ………….…….. 1 
- Sí, más de una línea …….…. 2       (2089) 
- No ……………………………. 3 
- N.C. …………………………… 9   

 
X4 Li importaria donar-me el seu número de telèfon? 
 
(ENTREVISTADOR/A: EXPLICAR QUE ÉS PERQUÈ EL CIS PUGUI 
FER UNA POSSIBLE COMPROVACIÓ TELEFÒNICA QUE 
L'ENTREVISTA HA ESTAT REALITZADA). 
 
- Només dóna el número fix …… 1   Nº : _______________________   
 
- Només dóna el número mòbil… 2   Nº:  _______________________ 
 
- Dóna número fix y mòbil …….. 3 
- No dóna ni fix ni móvil …..…… 4               (2090) 
- N.C. …………………….……… 9 
 
(ENTREVISTADOR/A: Si la persona entrevistada dóna fix i móvil 
anotar els números als llocs corresponents i arrondonir “3”). 
 
X5  I, li importaria donar-me la seva adreça de correu electrònic, per si el 
CIS necessita fer a través d'aquest mitjà una comprovació que 
l'entrevista ha estat realitzada?  
 
   - Te adreça d’email i la proporciona……….... 1   
   - No té adreça de correu electrònic………….. 2 
     - Té correu electrònic i no dóna l’adreça….... 3      (2091) 
   - N.C. ………………………………………….… 9 
 
Direcció de correu electrònic:   
 

   ______________________  @____________________________ 
 
 
Data d’acabament (ANOTAR NOMÉS SI ÉS DISTINTA A LA DE 
COMENÇAMENT): 
 
      D   D   M   M 
 
     ____ ____ : ____ ____  (2092)(2093)(2094)(2095)  
 
 
ENTREVISTADOR/A: Agrair en nom del CIS la participación a 
l’enquesta. 
  
Donar el xec regal i demanar que signi el rebut. 
 
ANOTAR: 
 
Acepta el xec-regal………………….  1    (2096) 
No acepta el xec-regal………….…   2 
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