Enquesta de pràctiques culturals a la CV
Presentació a la persona enquestada:
Bon dia/Bona vesprada,
Som (...), empresa dedicada a la realització d'estudis d'opinió i estem fent un estudi
per a la Generalitat Valenciana. Ens agradaria fer-li unes preguntes sobre els seus
hàbits culturals. La seua opinió és important per a nosaltres i li agrairíem que
contestara unes preguntes durant uns minuts. Moltes gràcies per endavant per la
seua col·laboració.
1. En quina llengua preferix que parlem?
Castellà
Valencià
QÜESTIONS AMPLES DE MOTIVACIÓ
2. Podria indicar-me quines idees li vénen al cap quan sent la paraula cultura (ÉS
UNA PREGUNTA OBERTA, QUE DESPRÉS HA SIGUT CATEGORITZADA SEGONS EL
SEGÜENT ESQUEMA)
Coneixement, saber i ciència
Educació i família (criança dels fills i filles)
Tradicions, llengua i costums d'una comunitat
Oci, viatges, diversió
Literatura, art, història
Museus i patrimoni
Valors i creences
Alguna cosa elitista o *esnob
NS/NC
3. En quina mesura diria que la cultura és important per a vosté?
Molt important
Prou important
Poc important
Gens important
NS/NC
4. A continuació, li llegiré una sèrie d'activitats. Per a cadascuna d'elles, em podria
indicar si les inclouria en el grup d'activitats culturals, en el grup d'activitats d'oci o
tant en el grup d'activitats culturals com en el d'oci?
Cultura, Oci, Cultura i Oci, indistintament
Llegir llibres
Visitar un parc natural
Anar al cine
Viure una experiència gastronòmica
Anar al teatre
Jugar a videojocs
Viatjar
Veure la televisió

Anar a un concert de música clàssica
Visitar una fira d'artesania
La festa major de la seua ciutat o poble
Anar a un concert de música actual
Visitar un museu o una exposició.
5. En general, diria vosté que les desigualtats d'accés a la cultura són hui…?
Molt grans
Prou grans
Poc grans
No hi ha desigualtats
6. En general, de quant temps disposa vosté de dilluns a divendres?
De molt temps lliure
De prou temps lliure
De poc temps lliure
De molt poc temps lliure
NS/NC
7. I què acostuma a fer durant el temps lliure? Indique tres activitats que acostuma
a realitzar durant el seu temps lliure de dilluns a divendres.
1
2
3
8. I durant el cap de setmana, de quant temps lliure disposa?
De molt temps lliure
De prou temps lliure
De poc temps lliure
De molt poc temps lliure
NS/NC
9. I què acostuma a fer durant el temps lliure? Indique activitats (tres) que
acostuma a realitzar durant el cap de setmana.
1
2
3
10. Disposa anualment d'algun període de vacances?
No tinc vacances
Al voltant d’una setmana
Dues setmanes
Tres setmanes
Un mes
Més d'un mes
NS/NC

11. En una escala de 0 a 10, on 0 correspon a molt mala salut i 10 a molt bona salut,
quin diria vosté que és el seu estat de salut?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS/NC
12. Pense ara en la formació que ha rebut al llarg de la vida o que rep actualment,
fora de l'horari escolar, és a dir, la formació complementària, extraescolar, classes
a les quals es va apuntar per voluntat pròpia. Ha rebut classes de…
Música
Dança
Teatre
Dibuix o pintura
Fotografia o vídeo
Escriptura
Costura/Macramé
Terrisseria
Treballs manuals
Altres
NS/NC
13. Pense ara en la formació que ha rebut al llarg de la vida o que rep actualment,
tant dins com fora de l'horari escolar, i en una escala del 0 al 10 on 0 correspon a
no seria necessari i 10 correspon a és indispensable. En quin grau creu que seria
necessari incorporar més referents femenines en les distintes disciplines com la
literatura, art, ciències, música, filosofia, matemàtiques, etc.?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14. En el municipi on vosté viu hi ha…?
Biblioteca pública
Cine
Teatre
Museu
Centre cívic/casa de la cultura/ateneu/local per a associacions
Espai on es realitzen concerts
Galeria d'art
Sala d'exposicions
15. I acostuma a utilitzar l'equipament de...
Biblioteca pública
Cine
Teatre
Museu
Centre cívic/casa de la cultura/ateneu/local per a associacions
Espai on es realitzen concerts
Galeria d'art
Sala d'exposicions

16. En comparació amb altres persones de la seua edat, en general diria que
participa en activitats culturals?
Molt menys que elles
Menys que elles
Igual que elles
Més que elles
Molt més que elles
NS/NC
17. En comparació amb altres persones del seu sexe, en general diria que participa
en activitats culturals?
Molt menys que elles
Menys que elles
Igual que elles
Més que elles
Molt més que elles
NS/NC
18. En comparació amb altres persones de diferent sexe, en general diria que
participa en activitats culturals?
Molt menys que elles
Menys que elles
Igual que elles
Més que elles
Molt més que elles
NS/NC
19. I comparant-se en altres persones del seu entorn (familiars, amics/as,
companys/es de feina, etc.), en general diria que participa en activitats culturals?
Molt menys que elles
Menys que elles
Igual que elles
Més que elles
Molt més que elles
NS/NC
20. Equipaments de la llar. Disposa a casa de…?
Televisor
Smart TV
Televisió de pagament
Reproductor DVD
Home-cinema
Llibres ¿quants?
Ràdio
Equip de música
Reproductor de música portàtil
Consola de videojocs
Càmera fotogràfica reflex
Connexió a Internet

Ordinador de sobretaula
Ordinador portàtil
Tauleta portàtil (iPad o altres)
Piano, orgue o teclats
Guitarra i altres instruments de corda
Instruments de vent
Altres instruments musicals
21. Disposa de smartphone, telèfon intel·ligent d'ús personal?
22. Disposa d’e-book, llibre electrònic d'ús personal?
23. A continuació, li llegiré una sèrie de frases relacionades amb el comportament
cultural. Podria dir-me el seu grau d'acord amb elles?
Molt d'acord, prou d'acord, poc d'acord, gens d'acord, NS/NC
1

2

3

En els últims temps he reduït la meua despesa en cultura
En els últims temps procure accedir a continguts en línia gratuïts
En els últims temps accedisc a continguts en línia de pagament
En els últims temps busque ofertes per a anar al teatre, al cine o
a concerts
En els últims temps només vaig al teatre o al cine si puc obtenir
ofertes o descomptes, jornades gratuïtes
En els últims temps he augmentat les meues visites a les
biblioteques
24. Per mitjà de quines vies acostuma a informar-se sobre activitats o
esdeveniments culturals?
Televisió
Ràdio
Diaris
Revistes
Publicitat al carrer
Publicitat en centres cívics, ateneus, biblioteques
Internet
Recomanació d'amics, familiars
Altres vies
NS/NC
La pregunta 24 estarà unida a la 25 si els enquestats utilitzen internet, de no ser
així es passarà a la 26.

4

5

25. Anteriorment, ha comentat que utilitza Internet, entre altres vies, per a
informar-se sobre activitats i esdeveniments culturals. ¿Quines plataformes
d'Internet utilitza normalment per a fer-ho?
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
Altres xarxes socials (Pinterest, Tumblr, etc)
Newsletter o Butlletí
Via e-mail
Pàgines web de diaris, revistes
Pàgines web de revistes o blogs especialitzats
Blogs personals
Pàgines web o blogs d'organitzacions culturals
Pàgines web d'ofertes (Atrápalo)
Altres vies (especificar)
NS/NC
PREMSA
26. Va llegir diaris o periòdics en el dia d'ahir (Pense en periòdics de pagament en
paper, en Internet, en periòdics gratuïts)
Sí
No
NS/NC
Les preguntes 27 i 28 es realitzaran solament si en la pregunta 26 la resposta és Sí.
27. En quin format va llegir els periòdics en el dia d'ahir?
Físic (paper)
Digital
Ns/Nc
28. Aproximadament, quant de temps va dedicar a llegir la premsa ahir?
Menys de 30 minuts
De 30 a 60 minuts
Més de 60 minuts
NS/NC
29. Quin tipus de diari acostuma a llegir?
Diari d'informació general de pagament
Diari d'informació general gratuït
Diari esportiu
Diari d'informació econòmica
Diari local
Uns altres
NS/NC

30. Quin periòdic, en concret, acostuma a llegir? Si llig més d'un, quin és aquell que
més li agrada o el considera el seu periòdic de referència?
REVISTES
31. ¿Ha llegit o fullejat en casa o fóra de casa revistes o publicacions periòdiques en
els últims 30 dies?
Sí
No
NS/NC
Les preguntes 32 i 33 es realitzaran solament si la resposta a la 31 és Sí. En cas
contrari, es botarà a la 34.
32. I en quin format les ha llegides (en els últims 30 dies)?
Físic (paper)
Digital
NS/NC
33. En quina llengua ha llegit les citades revistes en els últims 30 dies?
En castellà
En valencià
En altres llengües
NS/NC
34. Quin tipus de revistes o publicacions periòdiques acostuma a llegir?
D'informació general o d'actualitat
Suplement dominical del periòdic
Del cor
D’esports i entreteniments
De cultura en general
D'arquitectura, fotografia
D'economia
Científiques i de divulgació
De cine
De música
D'estètica o de moda
D'informàtica, videojocs, consoles
De viatges, geografia
D'història
Un altre tipus de revistes i publicacions
NS/NC
35. Té alguna revista preferida que llig amb major freqüència?
__________________

LLIBRES
36. Quants llibres ha llegit en els últims 12 mesos?
37. Ara diga'm quants d'ells ha llegit sense tindre en compte aquells que ha llegit
per necessitat educativa o professional
38. Dels llibres que ha llegit en l'últim any, quants eren digitals? És a dir, quants ha
llegit en format digital i no en paper?
39. Delsllibres que ha llegit en l'últim any, quants estaven escrits per autores?
40. A l'hora de triar un llibre, quina importància li atorga a la seua autoria?
Cap, llisc indistintament a autores i a autors
Preferisc llibres escrits per autores
Preferisc llibres escrits per autors
41. En els últims 12 mesos ha llegit algun llibre en valencià? Sense tindre en
compte els que haja llegit per necessitat educativa o professional
Sí
No
Ns/Nc
42. En general, quin tipus de llibres li agrada llegir?
Novel·la policíaca i de terror
Novel·la històrica i d'aventures
Novel·la romàntica
Novel·la fantàstica i de ciència-ficció
Novel·la d'humor
Altres novel·les
Assaig
Poesia
Teatre
Contes
Divulgatius
Autoajuda
Manuals tècnics i professionals
Infantil i juvenil
Còmics
Biografies i memòries
Feminisme
Religió
Ciències Ocultes
Uns altres
Ns/Nc

43. En general, les persones tenen diversos punts de vista a l'hora de triar els
llibres que lligen. En quina mesura està d'acord o en desacord amb les següents
frases?
Prou
Poc
Gens
Ns/Nc
Molt
d'acord d'acord
d'acord d'acord
Llisc llibres només si no he de
fer res més
Preferisc veure la televisió
abans que llegir un llibre
Preferisc connectar-me a
Internet abans que llegir un
llibre
És molt més important
promoure la lectura entre els
xiquets i les xiquetes que entre
les persones adultes
Comparant els preus d'altres
activitats d'oci, els llibres són
cars
El llibre digital, en un futur
pròxim, substituirà al llibre en
paper
44. Entre els motius que s’assenyalen a continuació, indique aquells que
impedeixen que llisca llibres o que ho faça amb major freqüència?
Falta de temps
Preu dels llibres
Falta d'interés
Falta d'informació, no saber què llegir
No tindre coneixements suficients
El que es publica és de baixa qualitat
Problemes de salut, de visió
Tinc responsabilitats familiars (cuidar xiquets/es o majors)
Preferisc fer altres coses en el meu temps lliure
Uns altres
NS/NC

BIBLIOTEQUES
45. Amb quina freqüència ha anat a una biblioteca en els últims 3 mesos?
Cada dia
Més d'una vegada a la setmana
1 vegada per setmana
2 o 3 vegades al mes
1 vegada al mes
Menys d'una vegada al mes
Mai
NS/NC
46. Quines activitats sol realitzar en la biblioteca?
Cercar informació
Consultar llibres
Llegir la premsa
Consultar revistes
Sol·licitar material en préstec
Utilitzar Internet
Participar en una activitat organitzada
Estudiar
Acompanyar a altres persones
Altres tasques
NS/NC
RÀDIO
47. Va escoltar ahir la ràdio, encara que només fora un moment, en casa, en el
cotxe, amb un aparell tradicional o en Internet, etc.?
Sí
No
NS/NC
Les preguntes 53, 54 i 55, solament es realitzaran si en la pregunta 52 la resposta
és sí.
48. I en què format la va escoltar?
Ràdio convencional
Per Internet
Pel mòbil o la tauleta
Podcasts descarregats d'Internet
Uns altres
NS/NC
49. En quina llengua va escoltar la ràdio ahir?
En castellà
En valencià
En altres llengües
NS/NC

50. Aproximadament, quant de temps va dedicar ahir a escoltar la ràdio?
Més de 8 hores
De 4 a 8 hores
De 2 a 4 hores
Entre 1 i 2 hores
De 30 minuts a 1 hora
Menys de 30 minuts
NS/NC
51. Quin tipus de programes acostuma a escoltar a la ràdio?
Programació musical
Informatius
Programació cultural
Tertúlies d'actualitat política
Esports
Economia
Programes d'entreteniment
Uns altres
NS/NC
52. Quina emissora de ràdio és la seua favorita? Podria dir-me aquella que no li
agrada escoltar?
53. ¿A qui escolta amb major freqüència?
Locutora/es
Locutor/s
Indistintament locutora/es i locutor/s
_________________________
TELEVISIÓ
54. Va veure ahir la televisió en algun moment? En casa o fora de casa, des de que
es va despertar fins que es va dormir?
Sí
No
NS/NC
La pregunta 55 només es realitzarà si la resposta en la 54 és Si.
55. Aproximadament, quant de temps va dedicar ahir a mirar la televisió?
Més de 8 hores
De 4 a 6 hores
De 2 a 4 hores
D'1 a 2 hores
De 30 minuts a 1 hora
Menys de 30 minuts
NS/NC

56. Quin tipus de programes acostuma a mirar en TV?
Cine
Sèries
Documentals
Informatius
Programació infantil
Entreteniment/concursos
Programes culturals
Esports
Programes del cor
Programes de debat polític, tertúlies
Uns altres
NS/NC
57. Quina cadena de TV és la seua preferida?
___________________
58. Sol realitzar altres activitats mentre veu la TV?
Netejar la casa, em fa companyia
Xerrar amb la família
Consultar el portàtil
(Completar)
INTERNET
59. Ha utilitzat Internet en els últims 30 dies? (des de qualsevol lloc, des de casa o
des de fora, així com qualsevol tipus de mitjà d'accés, siga ordinador, tauleta o
mòbil)
Sí
No
Ns/Nc
La pregunta 60 solament es realitzarà si la resposta en la 59 és Sí.
60. I ahir, va utilitzar Internet?
Sí
No
Ns/Nc
La pregunta 61 solament es realitzarà si la resposta en la 60 és Sí.
61. Quant de temps va dedicar a Internet en el dia d'ahir?
Més de 8 hores
De 4 a 8 hores
De 2 a 4 hores
De 2 a 1 hores
De 30 minuts a 1 hora
Menys de 30 minuts
Ns/Nc

62. I per a què utilitza habitualment Internet?
Per a jugar a videojocs
Per a descarregar videojocs
Per a descarregar música
Per a escoltar música en línia
Per a veure o descarregar continguts audiovisuals
Per a veure o compartir fotografies
Per a descarregar llibres
Per a descarregar software
Per a llegir notícies, revistes o blogs d'actualitat
Per a escoltar la ràdio en línia
Per a descarregar programes de ràdio i escoltar-los després (podcast)
Per a buscar informació sobre els meus artistes favorits
Per a descobrir artistes nous
Per a escriure el meu propi blog o pujar vídeos al meu propi canal de
*YouTube/*Vimeo
Per a obtenir recursos o continguts per a millorar el meu propi blog
Per a seguir a youtubers, blogueres i bloguers
Per a penjar les meues creacions audiovisuals, música, escriptura
Per a treballar en línia amb altres persones per a crear una obra audiovisual,
musical o literària
Per a treballar en línia amb altres persones per a crear una peça de
costura/macramé, bijuteria, alfareria o treballs manuals.
Per a aprendre a crear música, audiovisuals, o escriure texts
Per a aprendre sobre gastronomia, costura/macramé, bijuteria, terrisseria o
treballs manuals
Per a penjar les meues creacions sobre gastronomia, costura, bijuteria, terrisseria
o treballs manuals
Per a comprar entrades per a concerts, museus, etc.
Uns altres
Ns/Nc
63. Disposa vosté de compte o perfil en alguna xarxa social?
Sí
No
Ns/Nc
En quines?
La pregunta 64 solament es realitzarà si la resposta en la 63 és Sí.
64. Per a què utilitza amb major freqüència la seua xarxa o xarxes socials?
Per a la meua professió
Per a la meua pràctica amateur
Per a relacions socials
Uns altres
Ns/Nc

CONTINGUTS AUDIOVISUALS
65. A continuació, li formularem una sèrie de preguntes relacionades amb
continguts audiovisuals, és a dir, amb pel·lícules, sèries, documentals. Excloent les
pel·lícules vistes en el cine i tots aquells continguts que s'emeten per televisió de
manera convencional, amb quina freqüència ha vist pel·lícules, sèries,
documentals, en els últims tres mesos?
Cada dia
Més d'1 volta per setmana
1 volta a la setmana
2 o 3 voltes al mes
1 volta al mes
Menys d'1 volta al mes
Mai
Ns/Nc
La pregunta 66 solament es realitzarà si la resposta a la pregunta 65 és diferent a
“mai” o Ns/Nc.
66. Ha realitzat en els últims 3 mesos alguna de les següents accions?
Descarregar pel·lícules, sèries, vídeos o documentals per a veure'ls després
Vore pel·lícules, sèries, vídeos o documentals en línia (streaming)
Descarregar programes de canals de TV des de la seua pròpia pàgina web
Descarregar programes de TV (*podcast) des de la seua pròpia pàgina web
Ns/NC
67. En quin format o suport estava l'últim contingut audiovisual que ha vist?
En un DVD o *blu-ray (suport físic)
En un arxiu digital
En Internet, directament en línia (en *streaming)
En la televisió
NS/NC
68. L'última pel·lícula, sèrie, vídeo o documental que ha vist, era de pagament,
gratuïta o descarregada?
Pagament
Gratuïta
Descarregada
NS/NC
69. En quina llengua estava l'última pel·lícula o sèrie que ha vist?
Castellà
Valencià
Anglés
Unes altres
Ns/Nc

70. Qui era protagonista/es de l'última pel·lícula o sèrie que ha vist?
Dona/es
Home/s
Dona/es i home/ns per igual
CINE EN SALA
71. Ara pense en les pel·lícules que ha vist en el cine. Quantes pel·lícules ha vist en
el cine en els últims 3 mesos?
______________
72. Recorda quant li va costar l'entrada a l’última pel·lícula que va anar a veure? Si
no ho recorda, indique el preu aproximat
73. En general, quin tipus de pel·lícules i gèneres cinematogràfics li agrada anar a
vore al cine? Indicar tots els que li agraden
Terror
Ciència-ficció i fantàstic
Animació i dibuixos animats
Drama
Comèdia
Acció i aventures
Suspens i thriller
De l'oest, western
Bèl·liques
Històriques
Infantils
Musicals
Documentals
Eròtiques
Feministes
Unes altres
Ns/Nc
74. Entre els motius que s’assenyalen a continuació, indique aquells que
impedeixen que vaja al cine o que ho faça amb major freqüència
Falta de temps
Preu
Falta d'interés
Falta d'informació
No tindre coneixements suficients
L'oferta existent és de baixa qualitat
Problemes de mobilitat o de salut
No tindre ningú amb qui anar
Falta d'oferta
Falta d'oferta per a famílies
Tinc responsabilitats familiars (cuidar xiquets/es o majors)

Falta d'oferta pròxima (menor a 30 minuts)
L'oferta pròxima no és del meu interés
Els horaris no em van bé
Ho faig per Internet per mitjà de plataformes de pagament
Ho faig per Internet per mitjà de descàrregues en línia
Preferisc fer altres coses en el meu temps lliure
Uns altres
Ns/Nc
MÚSICA (Escolta de música)
75. Va escoltar ahir música, encara que solament fora un moment? Pense en tots
els tipus de suport, la ràdio o TV, un MP3, en el mòbil, per Internet
Sí
No
Ns/Nc
La pregunta 76 solament es realitzarà si la resposta a la 75 és Sí.
76. Aproximadament, quant de temps va dedicar ahir a escoltar música?
Més de 8 hores
De 4 a 8 hores
De 2 a 4 hores
D'1 a 2 hores
De 30 minuts a 1 hora
Menys de 30 minuts
Ns/Nc
77. En quina llengua estava l'última cançó que va escoltar?
Castellà
Valencià
Anglés
Unes altres
Ns/Nc
78. Quin tipus de música li agrada escoltar?
Pop, rock
Alternativa
Hard, heavy
Hip-hop
Electrònica
Soul, funk, rythm and blues
Jazz, bues, country
Flamenc
Folk, tradicional i músiques del món
Melòdica, cantautor/a
Salsa i música llatina
Òpera i sarsuela
Clàssica, simfònica i orquestra

Música
Música coral o gospel
Bandes sonores
Infantil
Unes altres
Ns/nc
79. Parlant en general sobre la música, diga'm si està més d'acord o més bé en
desacord amb les següents frases (llegir)
Més bé d'acord
Més bé en desacord
M'agrada tota la música i escolte de tot
Compartisc els gustos musicals amb els
meus amics
Sempre estic buscant noves músiques que
m'agraden més que la que ja escolte
La música de fa anys era millor que
l'actual
La música clàssica és difícil d'entendre
80. Parlant en general sobre la música clàssica i actual, a quantes
compositores/cantautores o grups musicals formats per dones podria nomenar?
Cap
Entre 1 i 5
Entre 6 i 10
Entre 11 i 20
A més de 20
81. Parlant en general sobre la música clàssica i actual, a quants
compositors/cantautors o grups musicals formats per homes podria nomenar?
Cap
Entre 1 i 5
Entre 6 i 10
Entre 11 i 20
A més de 20
a. PREGUNTA OBERTA: M'agraden molts tipus de música, però hi ha alguns estils i
gèneres que no puc suportar: (CITAR)
CONCERTS
82. A quants concerts de música en directe ha anat en els últims 12 mesos? Pense
tant en els gratuïts com en els de pagament
……..

83. D'aquests, algun era un *macrofestival (Primavera *Sound, *Sònar, etc)
Sí
No
NS/Nc
84. En quina llengua era l'últim concert al què va anar?
Castellà
Valencià
Anglés
Unes altres
Ns/Nc
85. De qui era l'últim concert a què va anar?
- Artista/es dona/es
- Artista/es home/s
- Artistes dones i hòmes
86. En quin espai es va celebrar?
Auditori
Gran estadi, pavelló
Sala de concerts
Bar musical
Centre cívic, casa de cultura, ateneu
Carrer
Uns altres
Ns/Nc
87. Entre els motius que s’assenyalen a continuació, indique aquells que
impedeixen que vaja a concerts o que ho faça amb major freqüència
Falta de temps
Preu
Falta d'interés
Falta d'informació
No tindre coneixements suficients
L'oferta existent és de baixa qualitat
Problemes de mobilitat o de salut
No tindre ningú amb qui anar
Falta d'oferta
Falta d'oferta per a famílies
Tinc responsabilitats familiars (cuidar xiquets/es o majors)
Falta d'oferta pròxima (menor a 30 minuts)
Els horaris no em van bé
L'oferta pròxima no és del meu interés
Ho faig per Internet per mitjà de plataformes de pagament
Ho faig per Internet per mitjà de descàrregues en línia
Preferisc fer altres coses en el meu temps lliure
Uns altres
Ns/Nc

VIDEOJOCS I MÒBIL
88. Amb quina freqüència ha jugat a videojocs o jocs d'ordinador en els últims 3
mesos? S'exclouen els jocs de mòbil
Cada dia
Més d'1 volta a la setmana
1 volta per setmana
2 o 3 voltes al mes
1 volta al mes
Menys d'una volta al mes
Mai
Ns/Nc
La pregunta 89 solament es realitzarà si la resposta a la 88 és distinta a Mai o Ns
Nc.
89. Aproximadament, quant de temps va dedicar ahir a jugar a videojocs o jocs
d'ordinador?
Més de 8 hores
De 4 a 8 hores
De 2 a 4 hores
D'1 a 2 hores
De 30 minuts a 1 hora
Menys de 30 minuts
Ns/Nc
90. Qui sol ser protagonista dels jocs o videojocs que li agraden?
Dona/es
Home/s
Dona/es i Home/s per igual
91. Disposa de telèfon mòbil?
Sí
No
Ns/Nc
L'opció a solament s'utilitzarà en cas que la persona dispose d'un telèfon mòbil.
a. Anteriorment, m'ha dit que disposa d'un telèfon mòbil intel·ligent d'ús personal.
Va jugar ahir a algun joc en el mòbil?
Sí
No
Ns/Nc
92. Aproximadament, quant de temps va dedicar ahir a jugar a jocs de mòbil?
Més de 8 hores
De 4 a 6 hores
De 2 a 4 hores
D'1 a 2 hores
De 30 minuts a 1 hora
Menys de 30 minuts

Ns/Nc
ESPECTACLES
93. En els últims 12 mesos, a quants espectacles dels següents gèneres ha anat?
Pense tant en els gratuïts com els de pagament.
Teatre
Microteatre
Dansa
Òpera
Teatre musical
Circ
Teatre infantil
Màgia
Festival o cicle literari
94. Disposa d'algun tipus d'abonament a alguna sala de teatre?
Sí
No
Ns/Nc
95. ¿En quina llengua era l'últim espectacle a què ha assistit?
Valencià
Castellà
Anglés
Unes altres
96. Qui era protagonista/es de l'últim espectacle a què ha assistit?
Dona
Home
Dona/es i home/s per igual
97. Entre els motius que s’assenyalen a continuació, indique aquells que
impedeixen que vaja a espectacles o que ho faça amb major freqüència
Falta de temps
Preu
Falta d'interés
Falta d'informació
No tindre coneixements suficients
L'oferta existent és de baixa qualitat
Problemes de mobilitat o de salut
No tindre ningú amb qui anar
Falta d'oferta
Falta d'oferta per a famílies
Tinc responsabilitats familiars (cuidar xiquets/es o majors)
Falta d'oferta pròxima (menor a 30 minuts)
L'oferta pròxima no és del meu interés
Els horaris no em venen bé
Ho faig per Internet per mitjà de plataformes de pagament

Ho faig per Internet per mitjà de descàrregues en línia
Preferisc fer altres coses en el meu temps lliure
Uns altres
Ns/Nc
MUSEUS I EXPOSICIONS
98. En els últims 12 mesos, ¿quantes voltes ha anat a visitar…
Museus
Galeries d'art
Sala d'exposicions
Monuments
Exposicions d'artesania
Uns altres?
99. A continuació, li llegiré una sèrie de frases i una sèrie de tipus d'activitats i
espectacles. Diga'm, per favor, a quines activitats o espectacles aplicaria cada una
de les frases que li llig.
Anar
al
cine

Es pot fer en
qualsevol moment
És formal i requereix
anar ben vestit o
vestida
És car
Està de moda
Es troba amb
persones com vosté
Divertit, entretingut
Més be per a gent
jove
Més be per a gent
major
És difícil aconseguir
entrades

Anar Anar a Anar a
al
dansa
l'òpera
teatre o ballet

Anar a la Anar a
sarsuela concerts
de música
actual

Anar a
concerts
de
música
clàssica

Anar a un
museu o
exposició

ALTRES PRÀCTIQUES
100. Pertany a alguna associació de tipus cultural?
Sí
No
Ns/Nc
101. En quin àmbit d'actuació situaria l'associació o associacions a què pertany?
Centre d’excursionisme
Grup de teatre
Associació de cultura popular o tradicional
Associació regional
Associació festiva
Associació religiosa
Associació juvenil
Associació esportiva
Associació de persones majors
Club de fans
AMPA
Associació científica
Associació de dones
Associació feminista
Unes altres
102. Amb quina freqüència practica esport o alguna activitat física?
Cada dia
Més d'una volta a la setmana
1 volta per setmana
2 o 3 voltes al mes
1 volta al mes
Menys d'una volta al mes
Mai
Ns/Nc
103. Acostuma a eixir amb la seua família per a menjar o sopar fora de casa?
Sí, habitualment
Sí, de tant en tant
No
Ns/Nc
104. I amb els amics i amigues?
Sí, habitualment
Sí, de tant en tant
No
Ns/Nc

105. Quines llengües entén, parla i escriu sense dificultats?
Castellà

Valencià Anglés

Francés

Alemany Altres

Ns/Nc

Entén
Parla
Escriu
106. En els últims dotze mesos, ha realitzat vosté alguna de les següents activitats?
Ballet o un altre tipus de dansa
Ballar
Tocar un instrument musical
Assistir a classes de cant
Compondre música
Actuar en un grup de teatre
Actuar en un espectacle musical
Participar en esdeveniments artístics al carrer
Pintar, dibuixar, il·lustrar
Fer escultura
Fer fotografia
Fer vídeo o pel·lícules
Utilitzar l'ordinador per a crear obres d'art o dissenys gràfics
Fer macramé/boixets
Teixir o brodar
Crear bijuteria
Terrasseria o treballs en cuiro o fusta
Fer treballs manuals
Escriure en blogs o publicar vídeos en YouTube/Vimeo
Escriure novel·les, contes o poesia
Crear jocs/videojocs
Assistir a cursos de cuina creativa
Assistir a cursos de rebosteria creativa
Participar en clubs de lectura
107. Quins referents creatius-culturals seguix o l’inspiren en la seua pràctica
amateur?
Més dones que homes
Igualment dones que homes
Més homes que dones
108. En general, quins són els motius que dificulten la seua participació en
activitats culturals?
NP: RESPOSTA MÚLTIPLE
Falta de temps
Preu
Falta d'interés
Falta d'informació
No tindre suficients coneixements
L'oferta existent és de baixa qualitat
Problemes de mobilitat i salut

No tindre ningú amb qui anar
Falta d'oferta
Falta d'oferta per a famílies
Tinc responsabilitats, persones a què cuidar
Falta d'oferta pròxima (<30 minuts del lloc de residència)
L'oferta pròxima no és del meu interés
Ho faig a través d'Internet, en plataformes de pagament
(en el cas de cine, música, sèries, etc.)
Ho faig per Internet per mitjà de descàrregues en línia
(en el cas de cine, música, sèries, etc.)
Preferisc fer altres coses en el meu temps lliure
Altres motius
NS/NC
109. Del següent llistat, quins serien els incentius perquè vosté es decidira a
incrementar la seua participació cultural? Per a cada ítem, respondre SÍ o NO
Una reducció o baixada del preu
Que siga gratuït
Millor accés amb transport públic
Disponibilitat de pàrquing
Sistema d'abonament o de carnet cultural
Activitats dirigides al meu grup d'edat
Beneficis per anar acompanyat d'amics/gues o familiars
Possibilitat d'anar amb els xiquets i/o xiquetes
Tindre més informació de l'espectacle/exposició/esdeveniment abans d'anar
Disposar de recursos en línia extres per a aprofitar la visita (informació d'una
exposició, d'una obra de teatre, etc.)
Poder comprar entrades a última hora
Horaris més adequats
Que l'organització oferisca recursos en línia per a aprofitar la visita
Que l'organització oferisca ludoteca/guarderia per a menors, de manera paral·lela
Activitats que permeten conéixer a una altra gent, socialitzar-se
Accés Prèmium, VIP
Una programació on participen més dones
Que els espais siguen de fàcil accessibilitat
Que l'activitat tinga present la diversitat funcional (persones sordes, invidents, …)
Uns altres (especificar)
Cap dels anteriors
DADES SOCIODEMOGRÀFIQUES
110. Direcció (nom del carrer)
111. Codi postal, ciutat o poble
112. Quina és la seua primera llengua d'ús?

113. Quin tipus de convivència hi ha en la llar on viu?
Unipersonal
Parella sense fills/es
Parella amb fills/es
Parella amb altres persones
Parella amb fills/es i altres persones
Monoparental amb fills/es
Monoparental amb fills/es i altres persones
Un altre tipus de llar (especificar)
Llar no familiar
Llar plurinuclear (tres generacions, iaios-pares-fills)
Ns/Nc
114. Sexe:
Home
Dona

1
2

115. Edat (anys):

116. I en total, incloent-hi també vosté, quin és el nombre de persones que viuen
en la seua llar?
1
2
3
4 o més
117. Diga'm per favor els estudis de més alt nivell que haja finalitzat vosté.
No sap llegir ni escriure
Sense estudis (estudis primaris sense acabar)
Primer grau (certificat escolar, *EGB 1ª etapa, més o menys 10
anys)
Segon grau 1r cicle (graduat escolar, EGB 2ª etapa, 1r i 2n ESO,
fins als 14 anys)
Segon grau 2n cicle (FP 1r i 2n, Batxiller superior, BUP, 3r i 4t
ESO, COU, PREU, 1r i 2n Batxillerat, fins als 18 anys)
Tercer grau 1r cicle (enginyer tècnic, escoles universitàries,
arquitectes tècnics, pèrits, magisteri, ATS, diplomats, graduats
socials, assistents socials, etc.)
Tercer grau 2n cicle (grau, llicenciat superior, facultats, escoles
tècniques superiors, doctorats, etc.)

1
2
3
4
5
6
7

(SOLAMENT ELS QUE CONTESTEN 6 O 7 A LA PREGUNTA ANTERIOR

118. Podria especificar-me l'àrea d'especialitat, per favor?
Arts i Humanitats
Ciències socials i Jurídiques
Ciències de la salut
Ciències
Enginyeria i arquitectura
No contesta
119. Quina és la seua actual activitat?
Treballa pel seu compte (autònom)
Treballa en l'Administració Pública
Treballa en l'empresa privada, en un lloc fix
Treballa en l'empresa privada en un lloc eventual
Parat/da i ha treballat abans
Parat/da i busca la seua primera ocupació
Estudiant
Treball domèstic no remunerat
Jubilat/a o pensionista

1
2
3
4
5
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ENTREVISTADOR/a: SI TREBALLA ACTUALMENT PREGUNTAR
OCUPACIÓ I ANOTAR EN EL QUADRE SEGÜENT. EN EL CAS DE JUBILAT
O PARAT PREGUNTAR PER L`ÚLTIMA OCUPACIÓ QUE VA TINDRE I
ANOTAR EN EL QUADRE SEGÜENT

120. Quina és la seua actual ocupació?
TREBALLA PER COMPTE PROPI
Empresaris agraris amb 6 i més empleats
Empresaris agraris amb 1 a 5 empleats
Propietaris agrícoles sense empleats
Membres de cooperatives agràries
Empresaris/comerciants amb 6 o més empleats
Empresaris/comerciants amb 1 a 5 empleats
Empresaris/comerciants sense empleats
Professionals/tècnics per compte propi (metges, etc.)
Treballadors manuals/artesans per compte propi

1
2
3
4
5
6
7
8
9

TREBALLA PER COMPTE D’ALTRE
Direc. empreses públiques i privades 25 i + treballadors
Direc. empreses públiques i privades, menys de 25 treballadors
Caps o empleats de nivell superior d'empreses, adm. pública i
oficials de l’exèrcit
Caps intermedis o empleats de nivell mitjà d'empreses, adm.
pública i oficials de l’exèrcit
Capatassos, encarregats, sotoficials de l’exèrcit
Agents comercials, representants
Administratius
Obrers especialitzats, Guàrdia Civil i Policia
Venedors, dependents
Obrers sense especialitzar, peons, servici domèstic
Jornalers del camp
Un altre personal no qualificat

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

121. En termes generals, ¿en quina mesura es considera vosté una persona feliç o
infeliç? Per favor, utilitze una escala de 0 a 10, en la que 0 significa que es
considera “completament infeliç” i 10 que es considera “completament feliç”.
Completament infeliç
Completament feliç
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 N.S. …………… N.C. ……………
122. Quan es parla de política s'utilitzen a voltes les expressions esquerra i dreta.
¿On se situaria vosté en una escala d'1 a 10 en la que l'1 és “esquerra” i 10 és
“dreta”?
Esquerra
1

Dreta
2

3

4

5

6

7

8

9

10

No No
sap contesta
98

99

123. ¿Ha anat vosté a l'escola o cursat algun tipus d'estudis? (ENTREVISTADOR/A:
en cas negatiu, preguntar si sap llegir i escriure).
- No, és analfabet/a
- No, però sap llegir i escriure
- Sí, ha anat a l'escola
- N.C.
.a. ¿Quins són els estudis de més alt nivell oficial que vosté ha cursat (amb
independència que els haja terminat o no)? Per favor, especifique el més possible,
dient-me el curs en què estava quan els va terminar (o els va interrompre) i també
el nom (ENTREVISTADOR/A: si encara està estudiant, anotar l'últim curs que haja
cursat amb la denominació que tenia aleshores (ex: 3 anys d'estudis primaris,
primària, 5º de batxillerat, Mestratge Industrial, preuniversitari, 4º d’ EGB,
llicenciatura/grau, màster, doctorat, FP1, etc.). completat.

Si no ha completat la primària, anotar el nombre d'anys que va assistir a l'escola).
CURS _______________ NOM (dels estudis) _________________
________________________________________ NIVELL (Codificar segons T. ESTUDIS) ________
.b. (SOLAMENT PER A QUI ESTUDIA O HA ESTUDIAT EN LA UNIVERSITAT. Per
favor, pot dir-me a quina de les següents branques pertany la seua carrera?
- Humanitats o Arts
- Ciències socials
- Ciències de l'educació
- Ciències de la salut
- Ciències bàsiques (matemàtiques, física, biologia)
- Enginyeries
- Arquitectura
124. ¿Com es defineix vosté en matèria religiosa: catòlic/a, creent d'una altra
religió, no creent o ateu/a?
- Catòlic/a
- Creent d'una altra religió
- No creent
- Ateu/a
- N.C.
a. ¿Amb quina freqüència assisteix vosté a missa o altres oficis religiosos, sense
comptar les ocasions relacionades amb cerimònies de tipus social, per exemple,
bodes, comunions o funerals?
- Quasi mai
- Algunes voltes a l'any
- Alguna volta al mes
- Quasi tots els diumenges i festius
- Algunes voltes a la setmana
N.C.
125. ¿Com qualificaria vosté la seua situació econòmica personal en l'actualitat: és
molt bona, bona, regular, mala o molt mala?
- Molt bona
- Bona
- Regular
- Mala
- Molt mala
- N.S.
- N.C.
126. I, ¿creu vosté que dins d'un any la seua situació econòmica personal serà
millor, igual o pitjor que ara?
- Millor
- Igual
- Pitjor
- N.S.
- N.C.

127. ¿Quin és el seu estat civil?
- Casat/a
- Fadrí/a
- Vidu/a
- Separat/a
- Divorciat/a
- N.C.
128. ¿En quina de les següents situacions es troba vosté?
- No té parella
- Té parella pero no comparetixen el mateix habitatge
- Té parella i comparteixen el mateix habitatge
- Té parella i conviuen amb fills/es i/o amb alguna/es persona/es depenent/s
- No té parella i conviu amb les seus/es fills/es i/o amb alguna/es persona/es
depenent/s
- Viu sola o sol
- Comparteix pis amb altres persones de la seua edat que no són familiars
- Viu a una residència
- N.C.
129. ¿Quina és la persona que aporta més ingressos a la llar?
- La persona entrevistada
- Una altra persona
- La persona entrevistada i una altra quasi a parts iguals
- N.C.
130. ¿En quina de les següents situacions es troba vosté actualment?
- Treballa
- Jubilat/da o pensionista (anteriorment ha treballat)
- Pensionista (anteriorment no ha treballat)
- Parat/da i ha treballat abans
- Parat/da i busca el seu primer treball
- Estudiant
- Treball domèstic no remunerat
- Una altra situació, ¿quina? ____________________________ _____________________ 8
- N.C.
NOMÉS ALS QUI TREBALLEN FORA DE LA LLAR (1 en 127.)
131.a ¿Pensa vosté que és molt probable, prou, poc o gens probable que durant els
pròxims dotze mesos perda la seua ocupació actual?
- Molt probable
- Prou probable
- Poc probable
- Gens probable
- N.S.
- N.C.

NOMÉS ALS QUI ESTAN PARATS/AS (4 o 5 en 127)
132.b ¿I creu vosté que és molt probable, prou, poc o gens probable que durant els
pròxims dotze mesos trobe vosté treball?
- Molt probable
- Prou probable
- Poc probable
- Res probable
- N.S.
- N.C.
133. En general, respecte a l'idioma valencià, ¿Vosté personalment...?
Parla valencià sempre o quasi sempre

1

Parla castellà sempre o quasi sempre i a vegades el valencià

2

No parla valencià, però ho entén

3

Només parla castellà

4

No sap/ no sabria dir (NO SUGGERIR)
Sense resposta (NO SUGGERIR)

98
99

134 ¿Quina de les següents frases diria vosté que expressa millor els seus
sentiments?
Em sent únicament espanyol

1

Em sent més espanyol que valencià

2

Em sent tan espanyol com valencià

3

Em sent més valencià que espanyol

4

Em sent únicament valencià

5

Cap de les anteriors (NO SUGGERIR)

6

No sap/ no sabria dir (NO SUGGERIR)

98

Sense resposta (NO SUGGERIR)

99

A TOTES LES PERSONES ENTREVISTADES
135. ¿I quina és/era la seua actual/última ocupació o ofici? És a dir, ¿en què
consisteix/tia específicament el seu treball? (Precisar el més possible les activitats
realitzades. EXEMPLE: auxiliar de clínica, agent de seguritat, esteticista, guarda
forestal, terapeuta ocupacional, patronista de roba, etc.). Ens referim a la seua
ocupació principal: aquella per la qual vosté (o la persona que aporta més
ingressos a la llar) obté/nia majors ingressos.
___________________________________________
136. ¿Vosté (o la persona que aporta més ingressos a la llar) treballa (o treballava)
com…?
- Assalariat/da fix/a (a sou, comissió, jornal, etc., amb caràcter fix)
- Assalariat/da eventual o interí/na (a sou, comissió, jornal, etc., amb caràcter
temporal o interí)
- Empresari/a o professional amb assalariats/des
- Professional o treballador/a autònom/a (sense assalariats/des)
- Ajuda familiar (sense remuneració reglamentada en l'empresa o negoci d'un
familiar)
- Membre d'una cooperativa
- Una altra situació, ¿quina? ___________________________
- N.C.
137.a ¿Treballa/va vosté (o la persona que aporta més ingressos a la llar) en
l'Administració Pública, en una empresa pública, en una empresa privada, en una
organització privada sense ànim de lucre o en el servici domèstic?
- Administració Pública
- Empresa pública
- Empresa privada
- Organització sense ànim de lucre
- Servici domèstic
- Altres (especificar) _______________________________________________________________________
- N.C.
ENTREVISTADOR/A: si es tracta d'un/a funcionari/a, anote també Grup (A, B, C, D,
I) i Nivell del lloc de treball (1-30). Grup __________ Nivell __________
A TOTES LES PERSONES ENTREVISTADES
138. ¿A quina activitat es dedica principalment l'empresa o organització on vosté
(o la persona que aporta més ingressos a la llar) treballa/va? (EXEMPLES: fàbrica
d’articles d'esports, correus, lloguer de cotxes, electricitat, reparacions, indústria
del cuiro, etc.).
_______________________________________________________________________
N.C.

139. Quan vosté tenia 16 anys, ¿podria dir-me, per favor, quina era l'ocupació del
seu pare? És a dir, ¿en què consistia específicament el seu treball? (Precisar el més
possible les activitats realitzades. EXEMPLE: auxiliar de clínica, agent de seguretat,
esteticista, guarda forestal, terapeuta ocupacional, patronista de roba, etc.). Ens
referim a la seua ocupació principal: per la què el seu pare obtenia majors
ingressos. _________________________________ _________________________________
- Parat
- Ocupat
- Inactiu (ni ocupat, ni parat, o treball domèstic no remunerat, etc.)
- No procedix (no estava present, havia mort, etc.)
- N.S/No recorda/Ocupació mal especificada
- N.C.
A ELS QUI CONTESTEN QUE EL SEU PARE ESTAVA TREBALLANT EN LA
PREGUNTA ANTERIOR.
140.a ¿A quina activitat es dedicava principalment l'empresa o organització on
treballava el seu pare quan vosté tenia 16 anys (EXEMPLES: fàbrica d'articles
d'esports, correus, lloguer de cotxes, electricitat, reparacions, indústria del cuiro,
etc.).
- N.S./No recorda/Activitat econòmica mal especificada
- N.C.
141. Quan vosté tenia 16 anys, ¿podria dir-me, per favor, quina era l'ocupació de la
seua mare? És a dir, ¿en què consistia específicament el seu treball? (Precisar el
més possible les activitats realitzades. EXEMPLE: auxiliar de clínica, agent de
seguretat, esteticista, guarda forestal, terapeuta ocupacional, patronista de roba,
etc.). Ens referim a la seua ocupació principal, per la què la seua mare obtenia
majors ingressos.
- Parada.
- Inactiva (ni ocupada, ni parada o treball domèstic no remunerat, etc.)
- No procedeix (no estava present, havia mort, etc.)
- N.S/No recorda/Ocupació mal especificada.
- N.C.
A ELS QUI CONTESTEN QUE LA SEUA MARE ESTAVA TREBALLANT EN LES
PREGUNTES ANTERIORS
¿A quina activitat es dedicava principalment l'empresa o organització on
treballava la seua mare quan vosté tenia 16 anys (EXEMPLES: fàbrica d'articles
d'esports, correus, lloguer de cotxes, electricitat, reparacions, indústria del cuiro,
etc.).
- N.S./No recorda/Activitat econòmica mal especificada
- N.C.

142. Actualment, entre tots/es els/les membres de la llar (inclosa la persona
entrevistada) i per tots els conceptes, ¿de quants ingressos disposen per terme
mitjà en la seua llar al mes, després de la deducció d'imposts (o siga, ingressos
nets)? No li demane que m'indique la quantitat exacta, sinó que m’assenyale en
esta targeta en quin tram de l'escala estan compresos els ingressos de la seua llar.
No té/n ingressos de cap tipus
0-2000€
2001-4000€
4001-8000€
8001-12000€
12001-16000€
16001-20000€
20001- 24000€
24001-28000€
28001-32000€
32001-36000€
36001-40000€
40001-44000€
44001-48000€
48001-52000€
52001-60000€
Més de 60000€
Ns/Nc
143. ¿I en quin tram d'eixa mateixa escala estan compresos els seus ingressos
personals, després de les deduccions d'imposts, és a dir, els seus ingressos nets?
Ingressos persona llar entrevistada:
0-2000€
2001-4000€
4001-8000€
8001-12000€
12001-16000€
16001-20000€
20001- 24000€
24001-28000€
28001-32000€
32001-36000€
36001-40000€
40001-44000€
44001-48000€
48001-52000€
52001-60000€
Més de 60000€
Ns/Nc

144. Actualment, entre tots/es els/les membres de la llar (inclosa la persona
entrevistada) ¿quin és el sexe de la persona/es que es fa càrrec, principalment, del
treball no remunerat de manteniment de la llar i/o de la cura d'altres persones
menors o depenents?
- Dona/es
- Home/s
- Dona/es i home/s per igual
145. En la seua llar, ¿té persones exclusivament a càrrec seu (menors o persones
depenents)?
- Sí, tinc persones exclusivament a càrrec meu
- Sí, tinc persones menors o depenents però en compartisc la responsabilitat
- No, no hi ha menors ni persones depenents en la meua llar
146. ¿En quin grau (0= mai i 10= sempre), diria que el seu treball, tant si és
remunerat com si no ho és- treball de la llar o per compte d’altres persones-, li
deixa suficient temps lliure per a invertir-ho en allò que desitge?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
147. Si disposara de temps lliure (0= cap probabilitat i 10= amb tota probabilitat),
¿amb quin grau de probabilitat invertiria aquest temps en alguna activitat
relacionada amb la cultura?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
148. Si inverteix temps en alguna activitat cultural, ¿quantes hores/mes,
aproximadament, diria que li dedica?
- Menys de 4 hores/mes
- Entre 5 i 10 hores/mes
- Entre 11 i 20 hores/mes
- Entre 21 i 40 hores/mes
- Entre 41 i 60 hores/mes
- Entre 61 i 80 hores/mes
- Més de 81 hores/mes
149. Per a terminar, ¿té vosté la nacionalitat espanyola dençà que va nàixer o l'ha
adquirida amb posterioritat?
- Des de què va nàixer
- L'ha adquirida amb posterioritat
- N.C.
150. ¿Li importaria donar-me el seu número de telèfon? (ENTREVISTADOR/A:
EXPLICAR QUE ÉS PER A QUE ES PUGA FER UNA POSSIBLE COMPROVACIÓ
TELEFÒNICA DE QUE L'ENTREVISTA HA SIGUT REALITZADA).
- Té telèfon i dóna número
- No té telèfon
- Té telèfon i no dóna número
- N.C.

A EMPLENAR PER L’ENTREVISTADOR/A VALORACIÓ DE L'ENTREVISTA:
151.
- S'ha realitzat l'entrevista en presència de terceres persones.
- (La persona entrevistada) ha expressat desig d'abandonar l'entrevista abans de
finalitzar-la.
- (La persona entrevistada) s'ha sentit incòmoda o molesta pel tema de l'enquesta.
- (La persona entrevistada) ha tingut pressa per acabar l'entrevista
152. ¿Hi ha hagut alguna pregunta concreta que provocara incomoditat? (ANOTAR
NÚM. DE PREGUNTA. MÀXIM 5). __________________________________________________
153. ¿Hi ha hagut alguna pregunta concreta que la persona entrevistada tinguera
dificultats en comprendre o haguera de ser explicada? (ANOTAR NÚM. DE
PREGUNTA. MÀXIM 5). __________________________________________________
154. ¿Han intervingut activament terceres persones en el desenvolupament de
l'entrevista?
- Sí
- No
155. Desenvolupament de l'entrevista:
- Molt bona
- Bona
- Regular
- Mala
- Molt mala
156. Sinceritat de la persona entrevistada:
- Molta
- Prou
- Poca
- Cap

