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Breu descripció 
En aquesta unitat es treballa el disseny de qüestionaris. Es fa un primer intent de 
respondre un qüestionari sobre què opinen els alumnes de les normes vigents a l'es
cola sobre el control de la puntualitat i al final de la unitat, s'intenta millorar-lo 
després d'haver treballar amb la investigació de característiques de la classe i enques
tes d'opinió. Després d'haver utilitzat qüestionaris mal fets i d'examinar el que anava 
malament o estava equivocat, els alumnes veuran la importància de dissenyar els 
qüestionaris correctament per obtenir informació. 

Durada de la unitat: de 4 a 5 hores. 

Propòsits i objectius 
En acabar aquesta unitat els alumnes haurien de ser capaços d'identificar errors de 
disseny en qüestionaris elaborats per altres persones i ser més capaços de redactar 
sense ajuda, un qüestionari correcte. Especialment haurien de ser capaços d'identifi
car qüestions ambigües, esbiaixades o massa complicades. Hauran escrit preguntes 
precises, no esbiaixades, simples i clares. També hauran dissenyat taules per enregis
trar les respostes de qüestionaris. Hauran fet recomptes i analitzat algunes qüestions. 
Finalment, els alumnes hauran d'haver entès com es recullen dades en diferents 
circumstàncies, alguns dels problemes que es produeixen en la recollida de dades i 
algunes possibles manipulacions que es poden fer en l'estadística. 

Pre-requisits 
No es necessiten pre-requisits matemàtics ni estadístics. 

Material i planificació 
A la secció A es plantegen problemes generals relatius a la formulació de qüestions en 
el marc de la recerca d'opinions sobre les normes de puntualitat a l'escola. La millor 
manera d'introduir-ho és per mitjà d'una discussió conjunta amb tota la classe. 

A la secció B s'introdueixen problemes de disseny de qüestionaris relacionats amb la 
recerca de característiques de la classe. A la secció B3 es suggereix que a la classe es 
treballi en grups de 6 alumnes. 

A la secció C s'introdueixen problemes de disseny relacionats amb les enquestes 
d'opinió. S'haurà de dividir la classe en dos equips. Un equip contestarà el qüestionari 
X i l'altre el qüestionari Y. Els qüestionaris són als fulls Rl i R2, i el íüll R3 està 
destinat per a anotar-hi les respostes que doni la classe als qüestionaris. És important 
que cap alumne vegi el qüestionari de l'altre equip fins que no hagi omplert el 
seu. 
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A la secció D es concreten més els principis bàsics tractats a les secció B i C. 

A la secció E es resumeixen els punts que s'han de tenir presents per fer bons qüestio
naris i s'inclou un segon intent per dissenyar un qüestionari sobre les normes de 
puntualitat a l'escola. 

Comentaris específics de cada secció 

Secció A 

En aquesta secció s'introdueixen alguns dels problemes que es poden presentar en 
una enquesta. Deprés de contestar a les preguntes de la a a la c d'aquest apartat, pot 
ser convenient una discussió amb tots els alumnes de la classe; fins i tot es pot escriu
re a la pissarra algunes de les seves preguntes. Però és millor que no s'hi aprofundeixi 
massa donat que la major part dels punts es retrobaran més endavant. 

El principal punt que s'haurà de remarcar com a fet més important és la dificultat que 
suposa la redacció correcta de les preguntes d'una enquesta. Algunes qüestions són 
difícils de contestar; en d'altres les respostes són difícils d'analitzar. La pregunta: 
«Quantes vegades heu arribat tard?» és ambigua perquè no especifica què vol dir 
«arribar tard» (després que entri el professor?, després que toqui el timbre?...) i tam
poc no es menciona l'interval de temps (durant l'última setmana/mes...). A més hi ha 
escoles que no tenen unes normes precises que regulin la puntualitat. 

Secció B 

A l'apartat B4 del llibre dels alumnes s'explica que el qüestionari de El està molt mal 
preparat. Però de fet les trampes hi són expressament. Per evitar la possible duplica
ció de la discussió dels problemes, s'ha d'intentar que els alumnes facin els apartats 
Bl i 82, individualment i sense discussió. Si els alumnes reconeixen els erros aB7 i a 
B2, B3 es pot fer ràpidament com una revisió. 
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Bl 

Sexe? 
No és probable que l'entenguin malament, però per evitar respostes com «noi» seria 
millor afegir-hi: 
Home Q] , Dona Q (marqueu amb una creueta). 

Alçada? 
No s'especifiquen les unitats de mesura ni tampoc el grau de precisió. Alguns nois la 
deixaran en blanc perquè no saben quant medeixen. 

Color del cabell? 
Les noies poden oferir una impressionant gamma de marrons. Seria millor propor
cionar una llista de 4 o 5 colors. 

Quants dolços menges? 
Aquesta pregunta presenta molts problemes de definició. Els dolços inclouen la xoco
lata? En quant temps? (per dia/per mes/per any). Es demana el pes dels dolços, el seu 
preu 0 el nombre de dolços? 

Edat de la mare en néixer? 
És ambigua. Sortosament, algunes de les respostes seran «zero». El que falta precisar 
en aquesta qüestió és a quin naixement es refereix la pregunta (al de l'alumne). Aques
ta pregunta figurava en un qüestionari oficial. 

En general, moltes d'aquestes qüestions produeixen respostes que no poden ser fàcil
ment analitzades. Com que són preguntes per conèixer aspectes concrets, si les pre
guntes estiguessin ben plantejades, les seves respostes no haurian de donar peu a cap 
mena de discussió. A cada pregunta s'hauria d'adjuntar un ventall de respostes ade
quades a més de la resposta «No ho sé». Tot això simplificaria l'anàlisi i ajudaria a 
eliminar ambigüitats. 

B2 

Potser s'haurà de recalcar als alumnes menys hàbils que les taules han de mostrar les 
freqüències de les diferents respostes. Un conjunt de respostes com: home, home, 
dona, dona, home,... no és útil. Més avall hi ha algunes taules en blanc que es podrien 
utilitzar si les preguntes fossin més precises. Pot ser necessària una discussió sobre la 
manera de dissenyar les taules. 

Possiblement els alumnes veuran que les seves taules són inadequades quan les om
plin a l'apartat B3. Això es pot aprofitar per fer-los veure la importància de fer una 
comprovació prèvia del qüestionari passant-lo a una mostra diferent abans de realit
zar l'enquesta. 
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Alçada en 
metres 

Menor 
que 1,50 

de 1,50 
a 1,59 

de 1,60 
a 1,69 

de 1,70 
a 1,79 

de 1,80 
a 1,89 

1,90 
0 més 

Recomptes 

Nombre 
d'alumnes 

Color del 
cabell Negre Marró 

fosc 
Marró 
clar Ros Roig/ 

Vermellós Altre 

Recomptes 

Nombre 
d'alumnes 

Diners 
(en ptes.) 
que valien els 
caramels que 
vas menjar la 
setm. passada 

Menys de 
10 ptes. 10-19 ptes. 20-29 ptes. 30-39 ptes. 40-49 ptes. 50 ptes. 

0 més 

Recomptes 

Nombre 
d'alumnes 

Edat de la teva 
mare quan tu 
vas néixer. 

Menys de 
10 ptes. 20-24 25-29 30-34 35-39 40 0 més 

Recomptes 

Nombre 
d'alumnes 
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B3 

Portaria massa temps a cada alumne anotar la informació de tots els membres de la 
classe. Per això es suggereix dividir la classe en grups més manejables de 6 alumnes. 
Cada grup es trobarà amb alguns dels problemes, però serà interessant fer un resum 
de tots els problemes amb què s'han trobat cada grup en benefici de la resta de la clas
se. 

Alternativament, es podria estalviar temps, si s'agrupessin idees per a dissenyar els 
fulls dels resultats. Després, la classe es podria posar d'acord en fer un únic model que 
seria usat per tots. L'inconvenient més gran de fer-ho d'aquesta manera és que a 
l'alumne només se li diu que el seu disseny no és prou bo. Si no usa les seves pròpies 
taules resum i veu els obstacles imprevistos, difícilment podrà apreciar la importàn
cia del que se li vol ensenyar. 

B4 

Hi ha dos tipus diferents d'ambigüitat tal com mostren les preguntes 3 i 5 del qüestio
nari «Característiques de la classe». A la pregunta 3 alguns dels enquestats poden 
donar una mateixa resposta però usant termes diferents (marró, castany, bru,...). La 
pregunta 5 pot interpretar-se de dues maneres diferents: alguns donaran l'edat que 
tenia la mare quan va tenir el seu fill, mentre que d'altres contestaran l'edat de la 
mare quan va néixer (0). Aquesta distinció no s'ha fet en el llibre dels alumnes. Si 
s'incorpora una ventall de respostes adequades, els errors i els quatre problemes 
(esmentats en el llibre dels alumnes) sovint es poden evitar. Algunes idees per millo
rar les preguntes estan indicades en els comentaris a B2 donats anteriorment. 

Secció C 
Cl 
És clar que els dos qüestionaris intenten obtenir la mateixa informació. Per veure 
l'efecte que produeix la manera de preguntar, és important que els dos equips siguin 
de la mateixa mida i tinguin una distribució d'opinions similar. Cada equip ha d'igno
rar el qüestionari de l'altre equip. Es necessitaran còpies suficients tant dels dos 
qüestionaris (fulls Rl i R2), com del ftill resum (full R3). 

El procés de selecció de cada equip hauria de ser independent de l'opinió dels alum
nes per tal d'aconseguir una barreja adequada. Cal assegurar-se que el mètode que 
s'adopti proporcioni igual nombre d'alumnes a cada equip, ja que si no fos així la 
comparació dels resultats seria més difícil. Una selecció segons si l'alumne va néixer 
en un mes parell o senar, és independent de l'opinió però pot donar equips de 
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mida diferent. Potser la manera més senzilla és ordenar els alumnes alfabèticament i 
assignar-los alternativament a l'equip X o a l'equip Y. Si hi ha un nombre senar 
d'alumnes a la classe podeu afegir-vos vosaltres mateixos a un equip. 

C2 

a Caldrà organitzar la recollida de les dades de la classe. Per exemple, es pot fer una 
còpia del full resum a la pissarra i anotar-hi els resultats, qüestió a qüestió, alter
nant l'equip X i l'equip Y. Probablement la manera més ràpida d'obtenir la infor
mació és contestant a mà alçada. 

b-e Per les qüestions 3 i 5, si els alumnes no estan acostumats a comparar freqüències 
a partir de taules, poden ser útils els diagrames de barres. 
Un resum dels errors es pot trobar a la resposta de l'apartat Ea. 

Secció D 
El propòsit d'aquesta secció és presentar més clarament el que s'ha fet a les dues 
seccions anteriors. Un problema no mencionat i que es pot comentar si el nivell de la 
classe ho aconsella, és que encara que la pregunta estigui correctament formulada, 
no sempre s'obtindrà la resposta vertadera dels enquestats. Si fumar està en contra 
del reglament escolar i preguntem als alumnes el que pensen de fumar cigarrettes, 
aleshores tant si la pregunta és esbiaixada com no, probablement obtindrem respos
tes falses. 

Aquest problema s'esdevé en menor o major grau a moltes enquestes. En l'enquesta 
de despeses familiars, la quantitat destinada a begudes alcohòliques, normalment 
queda substancialment per sota si es compara amb les xifres de venda nacionals. 

Dl 

Tres aspectes essencials que ajuden a obtenir la veritat són: evitar biaxos, claredat i 
precisió en les preguntes. Val la pena reunir exemples de qüestionaris oficials que no 
reuneixen aquestes tres condicions. No cal que es responguin totes les preguntes, se 
n'han posat de més per si es necessiten. 
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No ès fàcil redactar qüestions no esbiaixades. El nivell de claredat dependrà de la 
població a enquestar. Usualment és millor evitar les dobles negacions com per exem
ple «no hauries de creuar el carrer quan el semàfor no estigués verd?», ja que sovint 
s'entenen malament. Les qüestions haurien de preguntar només una cosa. En la frase 
«Estàs d'acord en el fet que és responsabilitat de tots els adults qualificats exercir el 
seu dret democràtic a les urnes en les eleccions generals», la resposta «D'acord» pot 
voler dir que és la responsabilitat de tots o que haurien d'exercir el seu dret democrà
tic al vot. Sovint la precisió va lligada a la memòria. Encara que «Quantes hores per 
terme mitjà mires laTV cada setmana?» sembla precisa, ningú pot contestar-la acura
dament si no enregistra el nombre d'hores durant un llarg període de temps. 

Secció E 
Les set primeres indicacions són generals per a la planificació del disseny d'un qües
tionari. La primera indicació és important i no s'ha remarcat en cap altre lloc d'aques
ta unitat. Moltes vegades, una consideració acurada del propòsit del qüestionari fa 
veure que moltes preguntes són innecessàries i ajuda a escriure preguntes adequades. 
Les indicacions 3 i 4 estan pensades per animar la gent a contestar el qüestionari. Es 
pot aconseguir que la gent s'interessi a cooperar si se'ls explica el propòsit de l'en
questa. Les indicacions de la 8 a la 12 resumeixen el treball de la secció D. 

a Les indicacions 1 a 7 no les analitzem aquí ja que el propòsit de X és mostrar alguns 
defectes del disseny del qüestionari més que trobar una informació determinada. 

b Per acabar, s'escollirà un dels qüestionaris per a l'enquesta «Puntualitat a l'escola» 
que hauran fet els alumnes i després de comprovar que satisfà les 12 indicacions 
anteriors, s'usarà per a conèixer l'opinió de la classe pel que fa al control sobre 
puntualitat de l'escola. 

c Aquest tipus d'enquesta l'utilitzen de vegades els professors de Geografia de les 
escoles. Es podria cooperar amb ells dissenyant un qüestionari per després seguir-
lo i analitzar els resultats. 

d Alternativament podeu fer una altra enquesta en comptes de la proposada a l'apar
tat (c). 
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Respostes 
(En molts casos, la resposta que es dóna és només una de les moltes possibles). 

A a Exemple; A la meva escola no es controla la falta de puntualitat. 
No tots els professors controlen la puntualitat. 
No recordo quantes vegades he arribat tard. 

b Exemple: Quantes vegades t'han advertit aquest trimestre per haver arribat 
tard? 
Penses que és necessari un reglament que reguli la puntualitat a l'escola? 

B2 a Consulteu els comentaris específics. 

B4 a Consulteu els comentaris específics. 

b/c/d/e 

Ambigua 
Problema 

1 2 3 4 

Sexe ? 

Alçada X X ? ? 

Color del cabell X X X 

Dolços X X X X 

Edat de la mare X ? X 

La taula indica els problemes que es poden produir en respondre les pregun
tes. «?» significa problema possible però improbable. 

02 c Consulteu la resposta a Ea que trobareu més endavant. 

Dl a Amic, assenyada. 
b No hauria d'estar permès fumar als autobusos. 

(D'acord / En desacord) 
g Exemple: Alçada descalç, aproximada al cm. més proper. 
h Exemple: Fumar cigarretes no és saludable. 

*i Exemple: Estàs d'acord amb els exàmens finals? 
*Í Exemple: A tots els estudiants se'ls hauria de concedir els bitllets d'autobús 

més barats. 
k Exemple: Edat en anys. Pes aproximat al Kg. més proper. Quanta estona vas 

mirar la TV ahir? 
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D2 a D'acord / En desacord / No ho sé 
(o l'escala amb 5 categories) 

b Igual que a 
c Sí / No / No ho sé 
d D'acord / En desacord / No ho sé. 
e Exemple: 08.15 a 08.29,08.30 a 08.44,08.45 a 08.59,09.00 a 09.14, si no és cap 

d'aquests, especifica-ho. 
f Exemple: Negre, Marró fosc, Marró clar. Ros, Gris, Vermell o Pelroig, si és un 

altra especifica-la. 
g Igual que a. 
h Sí / No / No ho sé. 
i Exemple: 0-39 ptes./40-79 ptes./80-l 19 ptes./120-159 ptes./160-199 ptes./200-

299 ptes./300-399 ptes./400 ptes. o més (especifica la quantitat). 

E a 

Indicació 
n.° 

Preguntes 

Indicació 
n.° 

1 
X Y 

2 
X Y 

3 
X Y 

4 
X Y 

5 
X Y 

6 
X / 

7 
X Y 

9 Biaix 

9 Simple 

10 Respostes 
adequades 

11 Precisa 

12 Ignorància 

X Y 

? ? 

X Y 

? ? 

X 

X 

? 

X 

X 

X 

? ? 

? X 

X 

7 

X 

X X 

Una «X» indica que la indicació no ha estat observada. Un«?»indica que hi pot haver 
discussió de si s'ha tingut en compte o no la indicació. (En el cas de la indicació 10, la 
discussió pot venir d'haver inclòs o no la resposta «No ho sé»). 
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Prova 
1 Les quatre següents qüestions de la a a la d intenten esbrinar en quina mesura li 

agrada la música a una persona. Quina és la millor pregunta? 
a Escoltes porqueries barates com «Top 40» 
b Malmets la teva concentració escoltant la ràdio constantment? 
c Ahir, quants temps, en minuts, vas: 

(i) escoltar programes de música de la ràdio? 
(ii) escoltar música de cassette o discos? 

(iii) cantar o tocar un instrumento musical? 
d Prefereixes música clàssica, jazz o música pop? 

2 Per saber el pes d'una persona, quina de les següents preguntes de la a a la e és la 
millor? 
a Peses molt? 
b Quant peses? 
c El teu pes, nu, aproximat al kg més proper. 
d Fins i tot quan estàs nu, fas pujar la balança un nivell excessiu? 
e Ets una miserable persona dèbil? 

3 Toma't a mirar les qüestions de la 2a a la 2e i tria d'entre elles: 
a una qüestió que sigui ambigua, 
b una qüestió esbiaixada, 
c una qüestió que no sigui simple ni clara. 

4 Sovint s'acompanya a les preguntes amb una llista de possibles respostes. Es mar
ca una d'elles o bé s'eliminen les altres. Inventeu-vos una llista de possibles res
postes per a cada una de les preguntes que segueixen. 
a Dones suport a la política del govern en els preus agrícoles? 
b Quin dia de la setmana fas la major part de la compra? 
c Quants nens menors de 16 anys hi ha a la teva família? 
d Quant tardes de l'escola a casa teva? 

5 Escriu una taula per resumir les respostes que esperaries de la pregunta 4c. 
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Respostes 
l e 

2 c (la següent millor és la b) 

3 a 2a, 2b 
b 2d,2e 
c 2d 

4 a Sí / No / No ho sé 
b Dilluns / dimarts / dimecres / dijous / divendres / dissabte. 

(S'accepta la inclusió o no del diumenge) 
c Cap / un / dos / tres / quatre / cinc o més. 

(S'accepta l'omissió de cap i també més possibilitats abans de l'última clas
se) 

d Fins a 10 minuts 
de 10 a 20 minuts 
de 20 a 30 minuts 
de 30 0 més minuts (o semblants) 

f Nombre (0) 1 2 3 4 5 omès 
de nens 

Nombre 
de 
famílies 

Espai per recomptes i sumes totals 
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Connexions amb altres unitats del projecte 

Altres unitats del mateix nivell (nivell 2) 

Autors anònims Goool! No és cert tot el... 
Jocs de fira Mesures 

Unitats d'altres nivells que tracten una temàtica igual o semblant 
Nivell 1 Lleure i diversió 

Nivell 3 Més i més cotxes Enquestes d'opinió 

Nivell 4 Censos de població L'índex de preus al consum 
Tabac i salut A igual treball, igual sou 

Aquesta unitat és particularment interessant en les àrees de Llengües, Humanitats i 
Ciències. 

Interconnexions entre els conceptes i les tècniques utilitzades en 
aquestes unitats 
La taula que es presenta ens mostra aquestes interconnexions. El codi numèric que 
figura a l'esquerra fa referència als ítems detallats en el capítol 5 del llibre L'ensenya
ment de l'Estadística 11-16. 

Tot ítem que figuri a la columna Pre-requisits estadístics ha d'haver estat tractat abans 
d'abordar aquesta unitat. A la dreta, i a la mateixa alçada, s'indiquen les unitats que 
introdueixen aquesta idea o tècnica. 

Els ítems que figuren a la columna/¿ea o tècnica utilitzada no s'introdueixen específi
cament ni tenen una atenció especial en la unitat. Poden figurar en un o més exem
ples i es tracten dins d'un context més general. No és necessari tenir un coneixement 
previ d'aquests ítems a l'hora de tractar la unitat. A les dues columnes de la dreta 
s'informa de la resta d'unitats que introdueixen o utilitzen aquests ítems i que poden 
ser presentades abans o després d'aquesta unitat. 

Els ítems que figuren a la columna Idea o tècnica introduïda es tracten específicament 
en la unitat i, si es tracta d'una tècnica, es mostra el seu desenvolupament amb tot 
detall. A la columna de la dreta hi figuren les unitats que tracten aquests mateixos 
ítems. 
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Codi 
Núm. 

Pre-requisits estadístics 

Cap 

1.1b 

Idea 0 tècnica utilitzada Introduïda a També utilitzada a 

1.1b Censos petits - opinions Censos de població 

1.2a Dades discretes No és cert tot el que... Lleure i diversió 
Mesures 
Censos de població 
A igual treball... 

Autors anònims 
Més i més cotxes 
L'índex de preus... 
Jocs de fira 

5a Lectura de taules Lleure i diversió 
Autors anònims 
Més i més cotxes 
L'índex de preus... 
A igual treball... 

Goool! No és cert tot el que ... 

Idea 0 tècnica introduïda Tamtié utilitzada a 

1.2c Agrupació de dades Autors anònims 
Enquestes 

Mesures 
Censos de població 

Més i més cotxes 
L'índex de preus... 

1.4c Opinions directes Enquestes d'opinió Censos de població 

1.4d Opinions indirectes Enqueste d'opinió Censos de població Tabac i salut 

2.1a Construcció per recompte de taules de freqüèndes Lleure i diversió 
Més i més cotxes 

Autors anònims 
Censos de població 

Quants n'hi ha? 
L'índex de preus... 

2.1f Mitjana d'una distribució de freqüències 

5g Dades no comparables Censos de població 
A igual treball,... 

L'índex de preus... Tabac i salut 



R1 
QÜESTIONARI DE L'EQUIP X 

Pregunta 
1. Prefereixo els colors càlids 

com el marró, el blau marí i el 
vermellós. 

Sí No 

2. M'estimo més ser un humil 
metge que un cantant de moda. 

3. Són necessàries unes normes 
que regulen la puntualitat a 
l'escola. 

Sí No 

Molt d'acord D'acord No ho sé En desacord Molt en desacord 

4. Quin tipus d'escola 
prefereixes? 

Pública Privada-religiosa Privada-no religiosa 

5. S'ha de permetre als alumnes 
d'anar a escola fins els 16 
anys? 

Sí No No ho sé 

6, Sovint arribes tard a l'escola? Sí No 

7. A les classes de llengua 
estrangera, cal ensenyar molta 
gramàtica. 

D'acord En desacord No ho sé 



R2 
QÜESTIONARI DE L'EQUIP Y 

Pregunta 
1. Prefereixo els colors apagats 

com el marró, el blau marí i el 
vermellós. 

2. M'estimo més ser un metge 
que haver de cantar per 
guanyar-me la vida. 

3. Estàs d'acord en l'abús 
d'autoritat que representa 
controlar la puntualitat a 
l'escola? 

Sí No 

Sí No 

Molt d'acord D'acord No ho sé En desacord Molt en desacord 

4. Què en penses dels diferents 
tipus d'escola de secundària? 

5. S'ha de forçar els alumnes a 
anar a escola fins els 16 anys? 

Sí No No ho sé 

6. Quantes vegades vas arribar 
tard a l'escola (després que 
sonés el timbre) la setmana 
passada? 

7. A les classes de llengua 
estrangera, cal ensenyar molta 
gramàtica. 

0 1 2 3 4 5 vegades 

D'acord En desacord No ho sé 



R3 
RESULTAT DE L'ENQUESTA 

Pregunta 
1. Preferir el marró, el blau marí i 

el vermellós. 

2. Preferir ser metge que cantant. 

Sí No 

3. Donar suport a unes normes 
que regulin la puntualitat. 

4. Escoles. 

5. Anar a l'escola fins els 16 
anys. 

6. Arribar tard a l'escola. 

7. Ensenyar gramàtica. 

Equip X 

Equip Y 

Equip X 

Equip Y 

Sí No 

Molt d'acord D'acord No ho sé En desacord Molt en desacord 

Equip X 

Equip Y 

Pública Privada-religiosa Privada-no religiosa 

Equip X 

Equip Y 

Sí No No ho sé 

Equip X 

Equip Y 

Equip X 

Equip X 

Equip Y 

Sí No 0 1 2 3 4 5 vegades 

Equip Y 

D'acord En desacord No ho sé 

120 121 




