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9. APPENDICES 

9.1. Test 1 

Contesta entre totalment desacord i totalment d’acord segons quina siga la teua posició en relació 
amb les afirmacions següents:  
1. M’agradaria parlar perfectament moltes llengües estrangeres. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
2. Els meus pares intenten ajudar-me a aprendre anglès. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
3.  No pare molta atenció a les correccions que la professora em fa a classe d’anglès. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
4. No em pose nerviós quan he de contestar una pregunta a classe d’anglès. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
5. Estic desitjant anar a classe perquè la meua professora d’anglès és molt bona. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
6. Aprendre anglès està molt bé. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
7. Al Japó no tenen contacte amb països de parla anglesa, seria una llàstima que nosaltres tampoc en 
tinguérem. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
8. Estudiar anglès és important perquè em permetrà estar més còmoda amb gent que parla anglès. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
9. Tinc moltes ganes d’aprendre tots els aspectes de l’anglès. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
10. La meua classe d’anglès és una pèrdua de temps total. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
11. Em posaria nerviós si haguera de parlar anglés amb un turista. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
12. Estudiar llengües estrangeres és costós. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 
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13. És important fer un esforç per intentar entendre tot l’anglès que veig i escolte. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
14. No crec que la meua professora d’anglès siga molt bona. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
15. Estudiar anglès és important perquè el necessitaré per al meu treball futur i per a estudiar. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
16. Mai em sent segura del tot quan parle anglès a la nostra classe d’anglès. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
17. Aprendre anglès no és un objectiu molt important en la meua vida. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
18. Odie l’anglès. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
19. Em sent molt a gust quan he de parlar anglès. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
20. M’agradaria passar més temps en la meua classe d’anglès i menys amb altres assignatures. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
21. M’agradaria molt poder llegir periòdics i revistes en diverses llengües estrangeres. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
22. Els meus pares pensen que aprendre anglès és molt important per a mi. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
23. No em molesta revisar els meus treballs o redaccions corregits quan la meua professora d’anglès 
me’ls torna. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
24. Em sent còmode quan he de parlar en anglès a classe d’anglès. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
25. La meua professora d’anglès és la millor de tots els professors que tinc aquest curs. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
26. M’agrada molt aprendre anglès. 

Totalment Moderadament Un poc Un poc Moderadament Molt d’acord 
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desacord desacord desacord d’acord d’acord 
 
27. La majoria de parlants natius d’anglès són tan simpàtics i és tan fàcil dur-se bé amb ells que som molt 
afortunats de tenir-los com a amics. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
28. Aprendre anglès és important perquè em permetrà conèixer i conversar amb més gent i gent de tot 
tipus. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
29. Si fóra per mi, em passaria tot els temps aprenent anglès. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
30. Pense que la meua classe d’anglès és avorrida. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
31. Parlar anglès a qualsevol lloc em fa sentir angoixat. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
32. No tinc cap interès en les llengües estrangeres. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
33. Em pose al dia en anglès repassant quasi tots els dies. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
34. Com menys veja la meua professora d’anglès, millor. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
35. Estudiar anglès és important perquè em farà més culte i sabut. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
36. Em fa vergonya alçar el braç voluntàriament per a contestar en classe d’anglès. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
37. De vegades m’he plantejat picar-me la classe d’anglès. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
38. M’agradaria aprofitar el meu temps en altres assignatures que no foren l’anglès. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
39. No em molesta en absolut parlar anglès. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 
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40. M’agradaria tenir molts amics natius de parla anglesa. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
41. M’ho passe millor en les activitats de les meues classes d’anglès més que en les de cap de les altres 
classes. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
42. M’agradaria molt aprendre llengües estrangeres. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
43. Els meus pares pensen que hauria de continuar estudiant anglès al llarg de tots els cursos d’institut. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
44. Retarde el moment de posar-me a fer els deures d’anglès el màxim que puc. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
45. Estic tranquil sempre que he de parlar en anglès a classe d’anglès. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
46. La meua professora d’anglès té un estil d’ensenyar-nos anglès dinàmic i interessant. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
47. L’anglès és una part fonamental de les assignatures dels cursos d’institut. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
48. Els meus pares em recorden a vegades la importància que tindrà l’anglès per a mi quan acabe 
l’institut. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
49. Els parlants natius d’anglès són molt sociables i amables. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
50. Estudiar anglès és important perquè em permetrà entendre millor i valorar l’estil de vida i costums 
dels anglesos. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
51. Vull aprendre anglès tan bé que aquesta llengua siga natural per a mi. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
52. Sincerament, la classe d’anglès m’interessa molt poquet. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 
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53. Els parlants natius d’anglès poden estar molt orgullosos perquè han aportat al món coses molt 
valuoses. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
54. Em preocuparia si haguera de parlar anglès per telèfon. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
 55. No és important per a nosaltres aprendre llengües estrangeres. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
56. Quan tinc algun problema per a entendre alguna cosa en classe d’anglès, sempre li demane ajuda a la 
professora. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
57. Els meus pares em diuen que si tinc dubtes amb l’anglès, que li pregunte a la professora. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
58. La meua professora d’anglès és una de les persones menys amables que conec. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
59. Estudiar anglès és important perquè m’ajudarà a trobar un bon treball. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
60. Em preocupa el fet que alguns dels meus companys de classe parlen anglès millor que jo. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
61. Estic perdent les ganes que tenia d’aprendre anglès. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
62. Aprendre anglès és una pèrdua de temps 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
63. Estaria tranquil si haguera de donar-li a algú instruccions en anglès de com arribar a un lloc. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
64. M’encanta la classe d’anglès. Estic desitjant estudiar més anglès en el futur. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
65. Si haguera d’anar a viure a un altre país, intentaria aprendre la llengua que allí parlen. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
66. Els meus pares estan molt interessats en tot el que faig en classe d’anglès. 
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Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
67. Solc donar-me per vençut i deixar de parar atenció quan no entenc alguna cosa que explica la 
professora d’anglès. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
68. No entenc per què alguns dels meus companys es posen nerviosos quan han de parlar en anglès en 
classe. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
69. La meua professora d’anglès és una gran font d’inspiració per a mi. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
70. Tinc pensat aprendre com més anglès millor. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
71. M’agradaria conèixer més parlants natius d’anglès. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
72. Estudiar anglès és important perquè així seré capaç d’interactuar més fàcilment amb parlants natius 
d’anglès. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
73. Vull aprendre com més anglès millor. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
74. Sincerament, no m’agrada la meua classe d’anglès. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
75. Em sentiria incòmode/a si haguera de parlar anglès a qualsevol lloc fora de la classe. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
76. La majoria de llengües estrangeres sonen agressives i bastes. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
77. M’esforce molt per aprendre anglès. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
78. Preferiria tindre un altre professor o professora d’anglès en lloc de la que tinc. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
79. Estudiar anglès és important perquè els altres em respectaran més si se anglès. 

Totalment Moderadament Un poc Un poc Moderadament Molt d’acord 
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desacord desacord desacord d’acord d’acord 
 
80. Em pose nerviós quan parle anglès en classe d’anglès. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
81. Sincerament, no tinc cap interès per aprendre anglès. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
82. Crec que aprendre anglès és avorrit. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
83. Em sentiria còmode/a parlant anglès en un lloc on hi haguera presents parlants anglesos i també 
parlants japonesos. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
84. Sempre espera amb moltes ganes que arribe l’hora de la classe d’anglès. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
85. M’ho passe bé coneixent gent que parla llengües estrangeres. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
86. Els meus pares m’animen a què practique el meu anglès el màxim que puga. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
87. No estic molest quan he d’intentar entendre els aspectes més complexos i difícils de l’anglès. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
88. Els alumnes que diuen que estan nerviosos en classe d’anglès, ho diuen però és només una excusa. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
89. M’agrada molt la meua professora d’anglès. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
90. M’encanta aprendre anglès. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
91. Com més parlants natius d’anglès conec, més bé em cauen. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
92. M’agradaria saber parlar l’anglès de manera fluida. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 
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93. Em costa moltíssim pensar ara en alguna cosa positiva de les meues classes d’anglès. 
Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
94. Em pose nerviós si algú em pregunta alguna cosa en anglès. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
95. Més igual veure un programa o sèrie de televisió doblat a la meua llengua que en la llengua original i 
en subtítols en la meua llengua. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
96. Quan estic estudiant anglès, ignore totes les distraccions al meu voltant i pare atenció només a la 
meua tasca. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
97. La meua professora d’anglès no ens explica l’anglès amb exercicis i materials que siguen interessants. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
98. De vegades em pose nerviós perquè tinc por que els meus companys de classe se’n riguen de mi quan 
parle anglès. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
99. No tinc cap interès en aprendre més que les coses bàsiques en anglès. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
100. Quan acabe l’institut, deixaré d’estudiar anglès perquè no estic gens interessat en l’anglès. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
101. Estaria tranquil i segur de mi mateixa si haguera de demanar menjar en anglès. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
102. Anglès és una de les meues assignatures preferides. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
103. Els meus pares creuen que hauria de dedicar més temps a estudiar anglès. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
104. Sempre pots confiar en els parlants natius d’anglès. 

Totalment 
desacord 

Moderadament 
desacord 

Un poc 
desacord 

Un poc 
d’acord 

Moderadament 
d’acord 

Molt d’acord 

 
Contesteu a aquestes afirmacions de l’1 (menys) al 7 (més): 
1. La meua motivació d’aprendre anglès per a comunicar-me amb parlants natius d’anglès és: 
Dèbil ___1: ___2: ___3: ___4: ___5: ___6: ___7: Forta 
2. La meua actitud de cara a la gent que parla anglès és: 
Desfavorable ___1: ___2: ___3: ___4: ___5: ___6: ___7: Favorable 
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3. El meu interès en les llengües estrangeres és: 
Molt baix___1: ___2: ___3: ___4: ___5: ___6: ___7: Molt alt 
4. El meu desig d’aprendre anglès és: 
Dèbil ___1: ___2: ___3: ___4: ___5: ___6: ___7: Fort 
5. La meua actitud per a aprendre anglès és: 
Desfavorable ___1: ___2: ___3: ___4: ___5: ___6: ___7: Favorable 
6. La meua actitud de cara a la meua professora d’anglès és: 
Desfavorable ___1: ___2: ___3: ___4: ___5: ___6: ___7: Favorable 
7. La meua motivació per aprendre anglès amb interessos pràctics (per exemple, per aconseguir un bon 
treball) és: 
Molt poca ___1: ___2: ___3: ___4: ___5: ___6: ___7: Molta 
8. Estic preocupat/ada per si haguera de parlar anglès fora de classe: 
Molt poc ___1: ___2: ___3: ___4: ___5: ___6: ___7: Molt 
9. La meua actitud cap a l’assignatura d’anglès és: 
Desfavorable ___1: ___2: ___3: ___4: ___5: ___6: ___7: Favorable 
10. Estic preocupat/ada perquè he de parlar anglès a classe: 
Molt poc ___1: ___2: ___3: ___4: ___5: ___6: ___7: Molt 
11. La meua motivació per aprendre anglès és: 
Molt poca ___1: ___2: ___3: ___4: ___5: ___6: ___7: Molta 
12: Els meus pares m’animen per a què aprenga anglès: 
Molt poc ___1: ___2: ___3: ___4: ___5: ___6: ___7: Molt 
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9.2. Test 2 

APELLIDOS…………………………..………………………….NOMBRE………………………… 
DNI………………………………EDAD…ASIGNATURA………………………………..GRUPO... 
 
-Cuál era la principal lengua de instrucción en tu escuela? 
valenciano ¨  castellano ¨  inglés ¨  otra:………………………….. 
-Cuál era la principal lengua de instrucción en tu instituto? 
valenciano ¨  castellano ¨  inglés ¨  otra:………………………….. 
-¿Recuerdas dentro de qué programa lingüístico bilingüe fuiste educad@?   
P.I.P (línea en castellano+valenciano únicamente en lengua valenciana y conocimiento del medio) ¨ 
P.I.L. (línea en valenciano para niñ@s castellano-hablantes)¨ 
P.E.V. (línea en valenciano para niñ@s valenciano-hablantes)¨ 
Otro programa lingüístico:………………………….. 
 
1. ¿Cuál es tu lengua materna? valenciano ¨ castellano ¨ otra:…………… 
2 ¿Cuál es la lengua materna de tu padre? valenciano ¨ castellano ¨ Otra:…………… 
3 ¿Cuál es la lengua materna de tu madre? valenciano ¨ castellano ¨ Otra:…………… 
4. ¿Qué lengua usas NORMALMENTE cuando escribes? valenciano ¨        castellano ¨    
otra:…………… 
5. ¿Qué lengua usas NORMALMENTE cuando hablas? valenciano ¨     castellano ¨     
otra:…………… 
6.  ¿Cómo evaluarías tu competencia en las siguientes lenguas? Marca con las letras A, B, C, o D, 
teniendo en cuenta que A= Excelente, B=Buena, C=Con dificultades y D= Ni idea 

 HABLAR ESCUCHAR ESCRIBIR LEER 
VALENCIAN
O 

    

CASTELLAN
O 

    

INGLÉS     
OTRA     

 
6. ¿Qué lengua usas NORMALMENTE…? (Por favor, marca la opción con una ý o un þ) 
 Valenciano Castellano Otra: 

 
…………… 

En casa    
Con tus amig@s    
Cuando vas de compras (con las personas que te atienden)    
Cuando pides algo en un bar o en un restaurante    
Cuando te presentan a alguien por primera vez    

 
7. NORMALMENTE, ¿en qué lengua…? (Por favor, marca la opción con una ý o un þ) 
 Valenciano Castellano Otra…………… 
Lees los periódicos y/o las revistas    
Lees novelas y libros    
Escuchas la radio    
Ves la televisión    
Ves películas de cine    
Hablas cuando pides algo en un bar o en un restaurante    
Hablas cuando te presentan a alguien por primera vez    

 
8. ¿Qué lengua usas con los siguientes interlocutores?  
-alguien que no es de tu región y habla castellano 
valenciano ¨  castellano ¨  otra:………………………….. 
-alguien que no es de tu región, habla castellano pero ha vivido aquí más de diez años 
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valenciano ¨  castellano ¨  otra:…………………………..  
 
-alguien que acaba de llegar a tu pueblo o ciudad y habla castellano 
valenciano ¨  castellano ¨  otra:………………………….. 
 -alguien que acaba de llegar a tu pueblo o ciudad, habla castellano pero entiende valenciano 
valenciano ¨  castellano ¨  otra:………………………….. 
 
9.  Si parece que tu interlocutor no te entiende, cambias la lengua que estás usando (por ejemplo, de 
valenciano a castellano o viceversa de castellano a valenciano)?  
Sí ¨  No ¨  Depende ¨ 
ØSi respondiste “depende”, por favor, explica de qué depende 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
10. Si sabes que tu interlocutor habla castellano y entiende valenciano, ¿qué lengua usarías con él/ella?   
valenciano ¨                                                    castellano ¨                                    
otra:……………………….. 
 
11. Si tu interlocutor/-a responde a tus comentarios en castellano, ¿qué lengua usarías?  
valenciano ¨                                                    castellano ¨                                    
otra:……………………….. 
¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
12. ¿Te consideras bilingüe en valenciano/castellano? 
Sí ¨  No ¨  No estoy seguro/segura ¨ 
¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
¿ALGÚN COMENTARIO, OBSERVACIÓN, DUDA O SUGERENCIA que quieras añadir a este 
cuestionario?  
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9.3. Test 3 

APELLIDOS…………………………………..…………….NOMBRE………………………………… 
DNI………………………ASIGNATURA…………………………………………..GRUPO………… 
TU HISTORIA COMO APRENDIZ DE INGLÉS 
¿A qué edad empezaste a aprender inglés? 
¿Dónde empezaste a aprender inglés? 
En la guardería ¨   
En preescolar¨ 
En la escuela primaria¨ 
En el instituto¨ 
Aparte de las horas de inglés impartidas en la asignatura escolar de inglés, ¿has recibido lecciones de 
inglés fuera del horario escolar del sistema público español?  
Sí ¨  No ¨ 
Si tu respuesta fue afirmativa, por favor, especifica el tipo de formación privada recibida y el número 
aproximado de horas semanales  
Clases extraescolares en el centro donde estudiaba¨  Edad inicial:          Frecuencia (horas semanales): 
Estudié en un colegio bilingüe español/inglés   ¨  Edad inicial:          Frecuencia (horas semanales): 
Estudié/-o en una academia privada    ¨  Edad inicial:           Frecuencia (horas semanales): 
Estudié/-o en la Escuela Oficial de Idiomas    ¨  Edad inicial:          Frecuencia (horas semanales): 
OTRAS OPCIONES (Especifica)¨              Edad inicial:           Frecuencia (horas 
semanales): 
Después de acabar el bachillerato, ¿has seguido formándote por tu cuenta en lengua inglesa? 
Sí ¨  No ¨       Si tu respuesta fue afirmativa, por favor, especifica dónde y con qué 
frecuencia: 
 
¿Tienes actualmente alguna acreditación oficial de tu nivel de conocimientos de inglés? 
Sí ¨  No ¨   Si tu respuesta fue afirmativa, por favor, especifica qué organismo (por ejemplo 
EOI, SLT, Cambridge University, TOEFL, etc.)  expidió tu acreditación y qué nivel tienes (A2, B1, B2, 
C1, C2) 
 
Finalmente, ¿has realizado alguna estancia en un país de lengua inglesa para mejorar tu inglés? Sí ¨ No ¨        
Si tu respuesta fue afirmativa, por favor, especifica: 
El país……………………… 
Duración de la estancia (en meses o en semanas si fue inferior a un mes) 
¿Asististe a clases?  Sí ¨  No ¨ 
¿En qué tipo de centro (por ejemplo, academia, universidad, etc.) recibiste formación, con qué frecuencia 
(horas diarias) y por cuánto tiempo (en días, semanas o meses)? 
Además de recibir formación académica en inglés, ¿sueles tener contacto con esta lengua fuera del aula 
en tu tiempo libre? Sí ¨ No ¨  Si tu respuesta fue afirmativa, especifica qué actividades realizas en 
inglés (por ejemplo,  veo TV y cine en inglés,  escucho música en inglés, navego por internet en páginas 
escritas en inglés, tengo amigos con los que quedo para hablar en inglés o escribo e-mails en inglés o uso 
skype, etc. 
OBSERVACIONES que desees añadir: 
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9.4. Test 4 
Language Aptitude in Young Learners: The Elementary Modern Language Aptitude Test in Spanish and 
Catalan  
Suárez Vilagran, María Del Mar ; Muñoz Lahoz, Carme, 1955 - ; Universitat De Barcelona. Departament De 
Filologia Anglesa I Alemanya 
2010 
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/38244/10.MSV_10de10.pdf?sequence=10 
Test d’Aptitud. Adaptació de MLAT-CAT (C1-C11) 
Nom: 
Cognoms: 
Grup: 
Part 1. Paraules ocultes 
1. t-l-f-o-n 
a) un mes de l’any b) serveix per parlar c) bolígraf d) part del cos 
2. o-v-r-t 
a) salt  b) sense tancar c) animal petit  d) color fosc 
3. p-r-t-i-r 
a) escoltar música b) fer trossos d’alguna cosa c) sofrir d) tenir un bebé 
4. k-n-t-a-r 
a) produir sons musicals b) tenir fred c) fer exercici  d) recitar un poema 
5. m-o-z-k 
a) moble b) tipus d’armari c) cançó d) insecte 
6. f-n-s-t-r-a 
a) deixa entrar la llum  b) planta tropical c) estima els nens  d) bonica 
Part 2. Paraules que es corresponen 
1. Ahir el dentista m’arrencà un QUEIXAL 
L’Alfred escriurà una carta llarga.                      
2. L’Enric  TIRÀ una pedra gran.  
La Sandra va en bicicleta. 
3. La Joana duia un barret VERD. 
L’Àlex vol uns patins nous.  
4. La SUSANNA va trencar un got.   
El meu gos menja galetes. 
5. La MARIA menja pastanagues. 
Aquell metge estava molt estressat 
6. La gallina VERMELLA va pondre un ou. 
Vull comprar panets dolços. 
7. Vostè va pelar la POMA. 
En Pere em va portar bombons. 
Part 3. Paraules que rimen 
1. “Vaig veure un ocellet 
al bell mig d’un _______” 
a) riu  b) riuet  c) bosc  d) castell 
2. Rosa 
a) cosa  b) riure c) passa d) tassa 
3. Sabatilla 
a) tela  b) cartilla c) palla d) parella 
4. Cavall 
a) cabell  b) tortell c) portal d) treball 
5.Emoció 
a) carreró  b) passió  c) oci  d) ordinador 
Part 4. Números en un altre idioma 
En aquesta part de la prova, aprendrem números enun idioma diferent del nostre. Jo diré el nom de cada número i 
després el repetireu en veu alta. Ara practicarem una estona i després diré els números una altra vegada i cadascú els 
escriuràen els espais corresponents. Ara, escolteu amb molta atenció.  
“Co” és 1.  
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El nom del número 1 és “Co”.  
Quan un sent la paraula “Co” ja sap que vol dir 1.  
“Vein” és 2.  
El nom del número 2 és “Vein”  
Quan un sent la paraula “Vein” ja sap que vol dir 2.  
“Ral” és 3  
El nom del número 3 és “Ral”.  
Quan un sent la paraula “Ral” ja sap que vol dir 2.  
Ara practicarem una mica. Jo diré una paraula i  
cadascú dirà en veu alta quin número és.  
“Ral”. Quin número és? Digueu-lo.  
Efectivament, és 3.  
Ara farem la prova amb aquests números.  
“Co”.  
5 segons de pausa  
Sí, és 1  
“Vein”.  
5 segons de pausa 
Sí, és 2.  
Bé, seguim practicant. Jo diré una paraula i cadascú de vosaltres dirà quin número és.  
“Co”  
5 segons de pausa 
Sí, és 1.  
“Vein”  
5 segons de pausa 
Sí, és 2.  
“Ral”  
5 segons de pausa  
Sí, és 3.  
Ara practicarem d’una manera una mica diferent. Jo diré la paraula però, aquesta vegada, en comptes de dir la paraula 
en veu alta, l’escriureu en l’espai en blanc de l’exercici de pràctica número 1. Som-hi. Per exemple, la lletra a) és “ral”. 
És per això que a l’espai de la resposta hi ha escrit el número 3. Després de dir cada número, 
donaré temps per escriure’l i llavors donaré la resposta correcta.  
b. “Co”  
5 segons de pausa.  
“1” és la resposta correcta. Per això hauríeu d’haver escrit el número 1 a l’espai de la lletra b).  
c. “Vein”  
5 segons de pausa.  
“2” és la resposta correcta  
d. “Ral”  
5 segons de pausa.  
“3” és la resposta correcta.  
e. “Vein”.  
5 segons de pausa.  
“2” és la resposta correcta.  
f. “Co” 5 segons de pausa.  
“1” és la resposta correcta.  
Ara aprendrem els noms dels números 10, 20 i 30.  
“Silca” és 10.  
El nom del número 10 és “Silca”.  
Quan un sent la paraula “Silca” ja sap que vol dir 10.  
“Vinca” és 20.  
El nom del número 20 és “Vinca”  
Quan un sent la paraula “Vinca” ja sap que vol dir 20.  
“Ralca” és 30  
El nom del número 30 és “Ralca”.  
Quan un sent la paraula “Ralca” ja sap que vol dir 30.  
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Ara farem l’exercici de pràctica 2. Quan jo digui la paraula heu d’escriure el número en l’espai en blanc. Per exemple, 
la lletra a) és “vinca” i per això el número 20 està escrit en l’espai en blanc.  
Seguim:  
b) “Silca”  
5 segons de pausa 
10 és la resposta correcta  
C) “Ralca”  
5 segons de pausa 
30 és la resposta correcta  
d) “Vinca”  
5 segons de pausa 
20 és la resposta correcta  
e) “Silca”  
10 és la resposta correcta.  
5 segons de pausa 
f) “Ralca”  
5 segons de pausa 
30 és la resposta correcta  
Ara practicarem ajuntant els números. Per exemple, saben que Silca és “10” i que “Ral” és tres.  
O sigui que si jo dic Silca-Ral vol dir 13.  
Sabem que “Ralca” és 30 i que “Vein” és 2.  
Llavors, si dic Ralca-Vein vol dir 32.  
Passem ara a l’exercici de pràctica número 3. La lletra a) és “Vinca-Co”, o sigui, “21”. Per això s’ha escrit el número 
“21” a l’espai per a la resposta. La b) és “Vein”, és a dir, “2”, per això s’ha escrit el número 2. Ara heu d’escriure els 
números per a les següents paraules.  
c) “Vinca-Vein”  
5 segons de pausa  
22 és la resposta correcta  
d) “Silca-Co”  
5 segons de pausa 
11 és la resposta correcta  
e) “Ralca”  
5 segons de pausa 
30 és la resposta correcta  
f) “Silca-Vein”  
5 segons de pausa 
12 és la resposta correcta.  
Ara passem a la pàgina següent. Aquí farem el mateix que als exercicis de pràctica. Quan jo digui les paraules heu 
d’escriure el número corresponent. Endavant, comencem.  
a) Vinca-ral   
10 segons de pausa 
b) Vein  
10 segons de pausa  
c) Silca-co  
10 segons de pausa 
d) Ralca-ral  
10 segons de pausa 
e) Vinca-co  
10 segons de pausa 
f) Ral  
10 segons de pausa 
g) Silca-vein  
10 segons de pausa 
h) Ralca  
10 segons de pausa 
i) Vinca-vein  

10 segons de pausa 
j) Co  
10 segons de pausa 
k) Ralca-co  
10 segons de pausa 
l) Vinca  
10 segons de pausa 
m) Ralca-vein  
10 segons de pausa 
n) Silca  
10 segons de pausa 
o) Silca-ral  
10 segons de pausa 
p) Ralca-ral  
10 segons de pausa 
q) Vinca-co  
10 segons de pausa 

r) Silca-vein  
10 segons de pausa 
s) Vinca-vein  
10 segons de pausa 
t) Silca-ral  
10 segons de pausa 
u) Ralca-vein  
10 segons de pausa 
v) Vinca-ral  
10 segons de pausa 
w) Silca-co  
10 segons de pausa 
x) Vinca  
10 segons de pausa 
y) Vein 



   
 

 

[25 respostes de la part 4] 
 



   
 

 

9.5. Test 5 
Test d’estratègies d’aprenentatge (adaptació del SILL) 
http://goldstonepencil.tripod.com/l2studystrategies/id6.html 
Nom: 
Cognoms: 
Grup: 
Respon a les següents qüestions d’1 a 5 segons si el que es diu: 

1. Mai o quasi mai és cert en el meu cas. 
2. Normalment no és cert en el meu cas. 
3. És una mica cert en el meu cas. 
4. És normalment cert en el meu cas. 
5. Sempre o quasi sempre és cert en el meu cas. 

Part A 
1. Intente relacionar les coses noves que aprenc en anglès amb les coses que ja sé. 
2. Utilitze les paraules noves en anglès en una frase per a així enrecordar-me’n millor. 
3. Connecte el so de la nova paraula en anglès amb una imatge o dibuix que recorde per tal d’intentar recordar la 
paraula. 
4. Recorde les noves paraules en anglès perquè m’imagine mentalment la situació en què aquesta paraula podria ser 
utilitzada. 
5. Utilitze rimes per recordar les noves paraules en anglès. 
6. Utilitze fitxes classificables per recordar les noves paraules en anglès. 
7. Represente per mitja de gestos les noves paraules en anglès. 
8. Revise a sovint les noves lliçons d’anglès. 
9. Recorde les noves paraules o frases en anglès recordant on estaven localitzades en la pàgina del llibre de text, en la 
pissarra o en un cartell del carrer. 
Part B 
10. Dic en veu alta o escric vàries vegades les paraules noves que aprenc en anglès. 
11. Quan parle en anglès, intente imitar com parlen els parlants natius d’anglès. 
12. Practique els sons de l’anglès. 
13. Utilitze les paraules en anglès que conec en diferents sentits, de diferents maneres. 
14. Inicie converses en anglès. 
15. Veig pel·lícules o sèries o programes de televisió en anglès (subtitulats o sense, no importa). 
16. Jo llegesc en anglès pel meu compte, només perquè m’agrada. Ningú m’obliga a fer-ho. 
17. Escric notes, missatges, cartes o articles en anglès. 
18. Quan llegesc alguna cosa en anglès, primer li faig una lectura ràpida per damunt damunt. Després, ja em pose a 
llegir-ho detingudament. 
19. Intente pensar en paraules en la meua llengua que són paregudes a les noves paraules que aprenc en anglès. 
20. Intente trobar relacions de semblança entre paraules o frases de l’anglès. 
21. Trobe el significat d’una paraula en anglès dividint la paraula en parts per a entendre-la. 
22. Intente no traduir paraula per paraula. 
23. Faig resums de la informació que escolte o llegesc en anglès. 
Part C 
24. Per a entendre  paraules en anglès que no sé què volen dir, faig possibles deduccions o hipòtesis. 
25. Quan parle en anglès i no em surt la paraula que vull dir, la represente amb gestos. 
26.Invente paraules noves si no sé la paraula correcta en anglès. 
27. Llegesc en anglès sense buscar totes les paraules que no entenc en un text. 
28. Quan algú em parla anglès, intente deduir el que l’altra persona dirà a continuació. 
29. Quan no em surt la paraula exacta que vull dir en anglès, utilitze una altra paraula o frase que signifique el mateix. 
Part D 
30. Intente trobar el màxim d’oportunitats possibles per a practicar l’anglès. 
31. Em done compte dels meus errors en anglès i utilitze aquesta informació per a millorar. 
32. Pare atenció quan una altra persona està parlant en anglès. 
33. Intente descobrir com puc ser un millor aprenent d’anglès. 
34. Planifique el meu horari per a tenir temps suficient d’estudiar anglès. 
35. Busque a gent amb qui poder practicar el meu anglès. 
36. Busque oportunitats per a llegir en anglès el màxim possible. 
37. Tinc objectius clars per a millorar les meues habilitats amb l’anglès. 
38. Tinc interès en millorar el meu aprenentatge de l’anglès. 
Part E 
39. Intente relaxar-me quan em sent incòmode perquè he de parlar anglès. 



   
 

 

40. M’esforce per parlar anglès inclús quan tinc por de cometre errors. 
41. Em done premis o recompenses a mi mateix/a quan ho faig bé en anglès. 
42. Sóc conscient de si estic tens/a o nerviós/a quan estic estudiant o utilitzant l’anglès. 
43. Escric els meus estats d’ànim o sentiments en un diari sobre l’aprenentatge de l’anglès. 
44. Parle amb alguna persona sobre com em sent respecte al meu aprenentatge de l’anglès. 
Part F 
45. Si no entenc alguna cosa que em diuen en anglès, demane a l’altra persona que parle més a poc a poc o que m’ho 
repetesca. 
46. Demane als parlants d’anglès que em corregesquen quan parle. 
47. Practique l’anglès amb altres estudiants. 
48. Demane ajuda per aprendre anglès a persones que saben parlar anglès. 
49. Faig preguntes en anglès. 
50. Intente aprendre coses sobre la cultura dels anglesos. 
 
 



   
 

 

9.6. Test 6 

Test de personalitat (adaptació d’MBTI) 
http://www.humanmetrics.com/cgi-win/jtypes2.asp 
Nom: 
Cognoms: 
Grup: 

1. Mai o quasi mai és cert en el meu cas. 
2. Normalment no és cert en el meu cas. 
3. És una mica cert en el meu cas. 
4. És normalment cert en el meu cas. 
5. Sempre o quasi sempre és cert en el meu cas. 

Preguntes 
1. Quasi mai arribes tard quan quedes amb algú. 
2. T’agrada formar part de treballs i activitats dinàmiques i actives. 
3. T’ho passes molt bé quan has de relacionar-te amb molts amics diferents. 
4. Et sents implicat amb la història quan veus una sèrie de televisió. 
5. Normalment eres la primera persona que reacciona quan passa alguna cosa de repent, per exemple, quan sona 
el telèfon o algú fa una pregunta inesperada. 
6. Penses que el món es basa en la compassió. 
7. Creus que tot en el món és relatiu. 
8. Seguir estrictament les normes establertes és molt favorable per aconseguir bons resultats. 
9. És difícil fer-te sentir entusiasme per alguna cosa. 
10. Quan prens una decisió, confies més en els teus sentiments que en l’anàlisi de la situació concreta. 
11. Penses sovint en la humanitat i en el seu destí. 
12. Creus que la millor decisió és aquella que pot ser rectificada fàcilment. 
13. Sovint penses i valores quina és l’arrel dels problemes i de les situacions. 
14. Normalment, prefereixes actuar immediatament més que especular sobre diverses opcions a l’hora d’afrontar 
un problema. 
15. Creus més en la raó que en els sentiments. 
16. Et decantes més per confiar en la improvisació que en planejar les coses amb antelació. 
17. Passes el teu temps lliure socialitzant-te amb un grup de gent, anant a festes, fent compres, etc. 
18. Normalment, planifiques les teues accions abans de dur-les a terme. 
19. Les teues accions estan influenciades freqüentment per les teues emocions. 
20. Eres una persona distant i reservada quan et comuniques amb els altres. 
21. Saps com invertir cada minut del teu temps en coses bones. 
22. Moltes vegades reflexiones sobre la complexitat de la vida. 
23. Després de una bona estona socialitzant-te sents que necessites anar-te’n i estar a soles un temps. 
24. Normalment fas les feines amb presses. 
25. Normalment és fàcil per a tu entendre el principi general d’un fet més enllà del fet concret. 
26. Expresses els teus sentiments i emocions fàcilment i amb freqüència. 
27. Et pareix difícil parlar en públic. 
28. T’avorreixes quan has de llegir llibres amb molta teoria. 
29. Tendeixes a posar-te fàcilment en el lloc dels altres. 
30. Valores més la justícia que la indulgència. 
31. T’involucres ràpidament en la vida social dels llocs nous per a tu. 
32. Amb més persones parles, millor et sents. 
33. Intentes confiar més en la teua experiència que en alternatives teòriques. 
34. Com a norma, actues només quan tens un pla clar i detallat del que has de fer. 
35. Et poses fàcilment en el lloc dels altres quan t’expliquen les seues preocupacions. 
36. Sovint prefereixes llegir un llibre que anar a una festa. 
37. Quan estas en una festa, t’agrada implicar-te i ser el centre d’atenció. 
38. T’agrada més experimentar amb les coses que fer el que es fa normalment. 
39. T’afecten molt i t’impliques molt quan algú et conta els seus problemes. 
40. Els terminis d’entrega tenen una importància relativa per a tu, no absoluta. 
41. Prefereixes aillar-te dels sorolls externs. 
42. És important per a tu experimentar les coses per tu mateix/a, amb les teues pròpies mans. 
43. Penses que gairebé qualsevol cosa pot ser analitzada. 
44. Per a tu, que no hi haja sorpreses és millor que que n’hi haja, independentment de si són bones o dolentes. 
45. T’agrada que les coses estiguen ordenades i gaudeixes ordenant-les. 



   
 

 

46. Et sents a gust envoltat de molta gent. 
47. Tens un bon control dels teus desitjos i temptacions. 
48. Entens fàcilment els principis teòrics. 
49. Normalment, et col·loques en les parts laterals d’una sala i no en el centre. 
50. Quan intentes solucionar un problema, normalment segueixes la lògica de fer-ho com se suposa que s’ha de fer 
en lloc de buscar solucions noves. 
51. Eres una persona a qui li agraden les coses noves i les aventures. 
52. Quan analitzes una situació, penses més en la situació concreta que en les seues causes. 
53. Quan soluciones un problema, penses que la solució racional és la millor. 
54. Et resulta difícil parlar sobre els teus sentiments. 
55. Les teues decisions es basen més en el sentiment d’eixe moment que en la planificació reflexiva. 
56. Prefereixes gastar el teu temps lliure sol o relaxant-te en una atmosfera tranquil·la. 
57. Et sents més còmode anant a llocs que ja coniexes. 
58. T’afecten fàcilment les emocions fortes. 
59. Sempre estàs buscant oportunitats noves. 
60. Normalment, les preocupacions del dia a dia et preocupen més que els plans de futur. 
61. És fàcil per a tu comunicar-te en situacions socials. 
62. Rarament fas coses fora de la teua rutina habitual. 
63. T’involucres per voluntat pròpia en assumptes que impliquen solidaritzar-se amb els altres. 
64. Perceps fàcilment les diferents possiblitats en què pot derivar un problema. 
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