Qüestionari de benestar subjectiu:
FITXA TÈCNICA
BLOCS QÜESTIONARI

N. ÍTEMS

TIPUS INFORMACIÓ




































Coneixement dels drets infantils
Pregunta de satisfacció d’exemple
Gènere i edat
País de naixement de l’infant i dels progenitors
Condició de salut, o malaltia, de llarga durada
Problemes de salut esporàdics
Si es viu a Barcelona i a quin barri
Tipologia de família
Conjunt de persones de la llar principal
Satisfacció amb la família
Ambient familiar percebut
Violència entre germans/es
Relació amb la família extensa
Satisfacció amb la família extensa
Satisfacció amb la llar
Condicions de la llar
Béns familiars
Si els progenitors treballen
Satisfacció amb els béns propis (de l’infant)
Béns propis de l’infant
Satisfacció amb els amics/gues
Ambient d’amistats percebut
Relació amb els amics/gues fora de l’escola
Satisfacció amb l’escolarització
Característiques del camí escolar
Ambient escolar percebut
Violència escolar
Satisfacció amb el barri
Ambient de barri percebut
Violència al barri
Satisfacció amb alguns aspectes de vida
Satisfacció amb la vida en general
Ambient vital percebut
Sentiments
Expectatives

1. Introducció

3

2. Sobre tu

17

3. Sobre la teva família i les
persones que viuen amb tu

16

4. Sobre la casa on vius

17

5. Sobre els teus amics i
amigues

6

6. Sobre l’escola

19

7. Sobre el barri o la zona on
vius

8

8. Sobre com ets sents

21

9. Sobre com utilitzes el teu
temps

14




Satisfacció amb l’ús del temps
Activitats fora de l’escola

10. Preguntes de valoració

5




Preguntes de valoració del qüestionari
Preguntes obertes d’opinió del qüestionari

126

CARACTERÍSTIQUES:





Format: qüestionari en línia (ordinador o tauleta)
Durada: el temps mitjà per respondre’l és de 35 minuts
Llengua: català o castellà
Mètode de resposta: autocompletat (excepte 3 primers blocs, que tindran preguntes
guiades per l’enquestador/a)

REFERENTS: es mesura el benestar subjectiu dels infants a partir del qüestionari de la 3a onada
de l’enquesta ISCWeB, del projecte internacional Children’s Worlds. L’adaptació cultural i
lingüística al català és contribució de l’equip de recerca ERIDIQV (UdG), referent de Children’s
World a Espanya. L’ajust del qüestionari als objectius d’estudi és de l’Institut Infància i
Adolescència.
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