
 

ENQUESTA SOCIAL EUROPEA 
 

Nº   Estudi  Nº Qüestionari 
E62020016      

Nov. de 2002 
QÜESTIONARI AUTOCOMPLIMENTAT: SECCIÓ G  (V.M.) 

 
A continuació descrivim breument alguns tipus de persones. Si us plau, llegeixi cada 
descripció i encercli el codi de cada línia que correspongui al grau de semblança entre 
vosté i cadascun d’aquests tipus de persona. 
 

  Se 
sembla 
molt a 

mi 

Se 
sembla 

a mi 

Se 
sembla 

una 
mica a 

mi 

Se 
sembla 
poc a 

mi 

No se 
sembla 

a mi 

No se 
sembla 
gens a 

mi 

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 

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

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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

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

 



 

 
  Se 

sembla 
molt a 

mi 

Se 
sembla 

a mi 

Se 
sembla 

una 
mica a 

mi 

Se 
sembla 
poc a 

mi 

No se 
sembla 

a mi 

No se 
sembla 
gens a 

mi 

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 

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 

M Tenir èxit és important per a ell. Li 
agradaria que tothom reconegués 
els seus èxits. 

1 2 3 4 5 6 

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 

O Busca aventures i li agrada assumir 
riscos. Vol portar una vida 
emocionant.    

1 2 3 4 5 6 

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 

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 

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 

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 

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 

U Busca qualsevol ocasió per divertir-
se. Per a ell és important fer coses 
que li proporcionin plaer. 

1 2 3 4 5 6 

 
 



 

ENQUESTA SOCIAL EUROPEA 
 

Nº   Estudi  Nº Qüestionari 
E62020016      

Nov. de 2002 
QÜESTIONARI AUTOCOMPLIMENTAT: SECCIÓ G  (V.F.) 
 
A continuació descrivim breument alguns tipus de persones. Si us plau, llegeixi cada 
descripció i encercli el codi de cada línia que correspongui al grau de semblança entre 
vosté i cadascun d’aquests tipus de persona. 

 
  Se 

sembla 
molt a 

mi 

Se 
sembla 

a mi 

Se 
sembla 

una 
mica a 

mi 

Se 
sembla 
poc a 

mi 

No se 
sembla 

a mi 

No se 
sembla 
gens a 

mi 

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 

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

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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

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

 



 

 
  Se 

sembla 
molt a 

mi 

Se 
sembla 

a mi 

Se 
sembla 

una 
mica a 

mi 

Se 
sembla 
poc a 

mi 

No se 
sembla 

a mi 

No se 
sembla 
gens a 

mi 

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 

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 

M Tenir èxit és important per a ella. Li 
agradaria que tothom reconegués els 
seus èxits. 

1 2 3 4 5 6 

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 

O Busca aventures i li agrada assumir 
riscos. Vol portar una vida 
emocionant. 

1 2 3 4 5 6 

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 

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 

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 

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 

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 

U Busca qualsevol ocasió per divertir-
se. Per a ella és important fer coses 
que li proporcionin plaer. 

1 2 3 4 5 6 

 



 

QÜESTONARI AUTOCOMPLIMENTAT: 
SECCIÓ H-A 

 
P.H1 En un dia feiner, quant de temps passa 

normalment mirant la televisió? 
 ESCRIURE LES 

HORES: 
 

 I ELS MINUTS:  
 

P.H2 En un dia feiner, quant de temps, 
passa normalment escoltant la ràdio? 

 ESCRIURE LES 
HORES: 

 

 I ELS MINUTS:  
 

P.H3 En un dia feiner, quant de temps, 
dedica normalment a llegir el diari? 

 ESCRIURE LES 
HORES: 

 

 I ELS MINUTS:  
 

Si us plau indiqui en quina mesura està 
d’acord o en desacord amb cadascuna de 
les següents afirmacions. 

 
P.H4 A vegades la política em sembla tant 

complicada que no puc entendre molt 
bé el que està passant. 
Si us plau encercli una opció. 

 Molt en desacord 1 
 En desacord 2 
 Ni en desacord ni d’acord 3 
 D’acord 4 
 Molt d’acord 5 

 
P.H5 Crec que podria tenir un paper actiu en 

un grup o organització que es dediqui 
a temes polítics. 
Si us plau encercli una opció. 

 Molt en desacord 1 
 En desacord 2 
 Ni en desacord ni d’acord 3 
 D’acord 4 
 Molt d’acord 5 

 
P.H6 Em resulta fàcil formar-me una opinió 

sobre temes polítics. 
Si us plau encercli una opció. 
Molt en desacord 1 
En desacord 2 
Ni en desacord ni d’acord 3 
D’acord 4 
Molt d’acord 5 

 
 
 

És vostè... 
home 1 
... o, dona 2 

 
En quin any va néixer? 
Escriure l’any:  19.. 

 
SI US PLAU, ESCRIGUI LA DATA D’AVUI: 
día mes any 

 
MOLTES GRÀCIES PER DEDICAR EL SEU 
TEMPS A OMPLIR AQUEST QÜESTIONARI. 
 
SI US PLAU, TORNI’L A 
L’ENTREVISTADOR 
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QUESTIONARI AUTOCOMPLIMENTAT: 
SECCIÓ H-B 

 
P.H7 En general, en quina mesura està 

satisfet amb la situació econòmica 
actual a Espanya? 
Si us plau encercli una opció. 

 Molt insatisfet 1 
 Bastant insatisfet 2 
 Bastant satisfet 3 
 Molt satisfet 4 

 
P.H8 I pensant en el govern espanyol, en 

quina mesura està satisfet amb la 
manera com està fent la seva feina? 
Si us plau encercli una opció. 

 Molt insatisfet 1 
 Bastant insatisfet 2 
 Bastant satisfet 3 
 Molt satisfet 4 

 
P.H9 I, en conjunt, en quina mesura està 

satisfet amb el funcionament de la 
democràcia a Espanya? 
Si us plau encercli una opció 

 Molt insatisfet 1 
 Bastant insatisfet 2 
 Bastant satisfet 3 
 Molt satisfet 4 

 
P.H10 Diria vosté 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 
encercli l’opció més propera a la 
seva opinió, tenint en compte que el 
0 vol dir que un mai no és prou 
prudent i el 5 vol dir que es pot 
confiar en la majoria de la gent.  

Un mai no 
és prou 
prudent 

 Es pot confiar en 
la majoria de la 

gent
0 1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

P.H11 Creu que la majoria de la gent intentaria 
aprofitar-se de vosté si tingués l’ocasió o 
que seria honrada amb vosté? Si us plau 
encercli una opció. 

La majoria de la 
gent intentaria 
aprofitar-se de mi 

 La majoria de la 
gent seria honrada 

amb mi
0 1 2 3 4 5 

 
P.H12 Vostè diria que la majoria de les vegades la 

gent mira d’ajudar els altres o que mira per 
sí mateixa. Si us plau encercli una opció. 

La majoria de les 
vegades la gent 
mira per sí mateixa 

 La majoria de les 
vegades la gent 

intenta ajudar els 
altres

0 1 2 3 4 5 
 

És vostè... 
Home 1
... o dona 2

 
En quin any va néixer? 
Escriure l’any:  19.. 

 
SI US PLAU, ESCRIGUI LA DATA D’AVUI: 
día Mes any 

 
MOLTES GRÀCIES PER DEDICAR EL SEU 
TEMPS A OMPLIR AQUEST QÜESTIONARI. 
 
SI US PLAU, TORNI’L A 
L’ENTREVISTADOR 



 7

QÜESTIONARI AUTOCOMPLIMENTAT:  
SECCIÓ H-C 

Si us plau, indiqui amb una puntuació de 0 a 10 quin grau de confiança li meriex personalment 
cadascuna de les següents institucions. El 0 vol dir que no confia gens en aquesta institució, i el 10 vol 
dir que hi confia plenament.   
Si us plau, encercli l’opció més propera a la seva opinió. 
  No hi confio 

en absolut 
 Hi confio

plenament

P.H13 El Parlament espanyol 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

P.H14 El sistema judicial 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
P.H15 La policia 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 
Si us plau, indiqui en quina mesura està 
d’acord o no amb cadascuna de les 
afirmacions següents. 

 
P.H16 “Com menys intervingui el govern en 

l’economia, millor serà per a Espanya”. 
Si us plau encercli una opció. 

 Totalment d’acord 1 
 D’acord 2 
 Ni d’acord ni en desacord 3 
 En desacord 4 
 Totalment en desacord 5 

 
P.H17 “El govern hauria de prendre mesures 

per reduir les diferències en els nivells 
d’ingressos”. 
Si us plau encercli una opció. 

 Totalment d’acord 1 
 D’acord 2 
 Ni d’acord ni en desacord 3 
 En desacord 4 
 Totalment en desacord 5 

 
P.H18 “Els treballadors necessiten sindicats 

forts per protegir les seves condicions de 
treball i els seus salaris”. 
Si us plau encercli una opció. 

 Totalment d’acord 1 
 D’acord 2 
 Ni d’acord ni en desacord 3 
 En desacord 4 
 Totalment en desacord 5 

 

 
És vostè... 
home 1
... o, dona 2

 
En quin any va néixer? 
Escriure l’any:  19.. 

 
SI US PLAU, ESCRIGUI LA DATA D’AVUI: 
día mes any 

 
MOLTES GRÀCIES PER DEDICAR EL SEU 
TEMPS A OMPLIR AQUEST QÜESTIONARI. 
 
SI US PLAU, TORNI’L A 
L’ENTREVISTADOR 
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QUESTIONARI AUTOCOMPLIMENTAT: 
SECCIÓ H-D 

 
P.H19 En un dia feiner, quant de temps 

passa normalment mirant la televisió? 
Si us plau encercli una opció. 

 Gens 01 
 Molt poc  02  
 Poc  03 
 Una mica  04 
 Bastant 05 
 Molt  06 
 Moltíssim  07 

 
P.H20 En un dia feiner, quant de temps 

passa normalment escoltant la ràdio?  
Si us plau encercli una opció. 

 Gens 01 
 Molt poc  02  
 Poc  03 
 Una mica  04 
 Bastant  05 
 Molt  06 
 Moltíssim  07 

 
P.H21 En un dia feiner, quant de temps 

dedica normalment a llegir el diari? 
Si us plau encercli una opció. 

 Gens 01 
 Molt poc  02  
 Poc  03 
 Una mica  04 
 Bastant  05 
 Molt  06 
 Moltíssim  07 

 
Si us plau, indiqui en quina mesura està 
d’acord o no amb cadascuna de les 
afirmacions següents. 

 
P.H22 “A vegades la política sembla tant 

complicada que no puc entendre molt 
bé el que està passant”. 
Si us plau encercli una opció. 

 Totalment d’acord 1 
 D’acord 2 
 Ni d’acord ni en desacord 3 
 En desacord 4 
 Totalment en desacord 5 

 
 
 
 
 

 
P.H23  “Crec que podria tenir un paper actiu en 

un grup o organització que es dediqui a 
temes polítics”. 
Si us plau encercli una opció. 

 Totalment d’acord 1 
 D’acord 2 
 Ni d’acord ni en desacord 3 
 En desacord 4 
 Totalment en desacord 5 

 
P.H24 “Em resulta fàcil formar-me una opinió 

sobre temes polítics”. 
Si us plau encercli una opció. 

 Totalment d’acord 1 
 D’acord 2 
 Ni d’acord ni en desacord 3 
 En desacord 4 
 Totalment en desacord 5 

 
 

És vostè... 
home 1
... o, dona 2

 
En quin any va néixer? 
Escriure l’any:  19.. 

 
SI US PLAU, ESCRIGUI LA DATA D’AVUI: 
día mes any 

 
MOLTES GRÀCIES PER DEDICAR EL SEU 
TEMPS A OMPLIR AQUEST QÜESTIONARI. 
 
SI US PLAU, TORNI’L A 
L’ENTREVISTADOR 
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QUESTIONARI AUTOCOMPLIMENTAT: 
SECCIÓ H-E 

 
P.H25 En conjunt, en quina mesura està 

satisfet amb la situació econòmica 
actual a Espanya? Si us plau, 
encercli l’opció més propera a la 
seva opinió, on el 0 vol dir totalment 
insatisfet i el 5 vol dir totalment satisfet

Completament 
insatisfet 

 Completament 
satisfet

0 1 2 3 4 5 
 

P.H26 I pensant en el govern espanyol, en 
quina mesura està satisfet amb la 
manera com està fent la seva feina? 
Si us plau encercli una opció. 

Completament 
insatisfet 

 Completament 
satisfet

0 1 2 3 4 5 
 

P.H27 I, en general, en quina mesura està 
satisfet del funcionament de la 
democràcia a Espanya? Si us plau 
encercli una opció. 

Completament 
insatisfet 

 Completament 
satisfet

0 1 2 3 4 5 
 

P.H28 Diria vosté 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 encercli una opció.. 

Un mai no és prou prudent 1 
Es pot confiar en la majoria de la 
gent 2 

 
P.H29 Creu que la majoria de la gent 

intentaria aprofitar-se de vosté si 
tingués l’ocasió, o que seria honrada 
amb vosté? 
Si us plau encercli una opció. 

La majoria de la gent intentaria 
aprofitar-se de mi 1 

La majoria de la gent seria 
honrada amb mi 2 

 

 
P.H30 Vostè diria que la majoria de les 

vegades la gent mira d’ajudar els 
altres o que mira per sí mateixa? 
Si us plau encercli una opció. 

La majoria de les vegades la gent 
mira per sí mateixa  1 

La majoria de les vegades la gent 
intenta ajudar els altres 2 

 
És vostè... 
home 1
... o dona 2

 
En quin any va néixer? 
Escriure l’any:  19.. 

 
SI US PLAU, ESCRIGUI LA DATA D’AVUI: 
día mes any 

 
MOLTES GRÀCIES PER DEDICAR EL SEU 
TEMPS A OMPLIR AQUEST QÜESTIONARI. 
 
SI US PLAU, TORNI’L A 
L’ENTREVISTADOR 
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QUESTIONARI AUTOCOMPLIMENTAT: 
SECCIÓ H-F 

 

P.H31 Si us plau, indiqui en una escala de 0 
a 10 quin grau de confiança li mereix 
personalment el Parlament Espanyol.  
Si no hi confia en absolut, posi una 
puntuació de 0.  Si hi confia 
plenament, posi una puntuació de 10.  
Com més confïi vosté en el Parlament, 
més alta ha de ser la puntuació. 

 La seva puntuació:   
 

P.H32 Si us plau, indiqui en una escala de 0 
a 10 quin grau de confiança li mereix 
personalment el sistema judicial. Si 
no hi confia en absolut, posi una 
puntuació de 0.  Si hi confia 
plenament, posi una puntuació de 10.  
Com més confïi vosté en el sistema 
judicial, més alta ha de ser la 
puntuació. 

 La seva puntuació:   
 

P.H33 Si us plau, indiqui en una escala de 0 
a 10 quin grau de confiança li mereix 
personalment la policia. Si no hi 
confia en absolut, posi una puntuació 
de 0.  Si hi confia plenament, posi una 
puntuació de 10.  Com més confïi 
vosté en la policia, més alta ha de ser 
la puntuació. 

 La seva puntuació:   
 

P.H34 En general, és bo per a Espanya que 
el govern intenvingui menys en 
l’economia? 
Si us plau, encercli una opció. 

 Per descomptat que sí 1 
 Probablement sí 2 
 Ni una cosa ni l’altra 3 
 Probablement no   4 
 Per descomptat que no 5 

 

P.H35 Hauria de prendre mesures el govern per 
reduir les diferències en els nivells 
d’ingressos?  
Si us plau, encercli una opció. 

 Per descomptat que sí 1 
 Probablement 2 
 Ni una cosa ni l’altra 3 
 Probablement no   4 
 Per descomptat que no 5 

 
 

P.H36 Necessiten els treballadors sindicats forts 
per protegir les seves condicions de 
treball i els seus salaris? 
Si us plau, encercli una opció. 

 Per descomptat que sí 1 
 Probablement 2 
 Ni una cosa ni l’altra 3 
 Probablement no   4 
 Per descomptat que no 5 

 
És vostè... 
home 1
... o dona 2

 
En quin any va néixer? 
Escriure l’any:  19.. 

 
SI US PLAU, ESCRIGUI LA DATA D’AVUI: 
día mes any 

 
MOLTES GRÀCIES PER DEDICAR EL SEU 
TEMPS A OMPLIR AQUEST QÜESTIONARI. 
 
SI US PLAU, TORNI’L A 
L’ENTREVISTADOR 

 
 
 
 
 

 


