
A qui t’agradaria fer un qüestionari?

Fes una fitxa del personatge que has triat. Si et cal, busca’n informació a internet:

Pensa en tot allò que no saps del personatge triat. 

Planifica i prepara

TALLER El text conversacional II

 De quins altres aspectes t’agradaria saber-ne més coses?

•  Els gustos o preferències.

•  Les aficions.

•  Els plans de futur en el camp professional.

•  La manera de ser.

•  Els defectes i/o les qualitats.

•  L’opinió sobre un fet d’actualitat, etc.

  El to del teu qüestionari pot ser informal, però el llenguatge ha de ser formal i acurat  
i tu has de ser respectuós amb la persona enquestada.

•  Recorda que, en un qüestionari o en una entrevista, no totes les preguntes que se t’acudeixin són pertinents.

•  No facis preguntes que envaeixin la intimitat de la persona enquestada.

Nom complet

Data i lloc de naixement

Professió

Èxits professionals

Objectius professionals propers o pendents

Leo Messi Kilian Jornet Clara Segura Ada Colau
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Escriu les preguntes del teu qüestionari 

segons les dades i les notes anteriors:

Posa a prova els companys 

amb el teu propi qüestionari!

T’atreveixes a fer un qüestionari 

de resposta tancada?

Revisa el teu qüestionari 

a partir de les pautes de la pàgina 69:

Escriu i revisa El repte

+ Propostes

1   Redacta preguntes que tinguin a veure amb 
els aspectes més coneguts de la persona 
enquestada.

2   Després, redacta les preguntes amb què 
pretens que els lectors en sàpiguen més coses.

3   Rellegeix les preguntes del qüestionari Proust.

•  Inclou-ne algunes en el teu qüestionari  
(les que consideris més adequades). 

4   Repassa totes les preguntes i assegura’t  
que siguin clares i entenedores.

5   Numera-les segons un ordre lògic.

  Les preguntes s’entenen? Són massa llargues  
o curtes?

  Són adequades a la persona enquestada?  
Són útils per a conèixer-la millor? 

  Són respectuoses? El to i el tractament  
utilitzats són adequats?

1   Recorda que l’objectiu del qüestionari  
és fer-te una idea de la personalitat  
de la persona enquestada.

2   Escriu el teu qüestionari segons el model  
del qüestionari Proust.

•  Revisa’l i corregeix-lo.

3   Fes-ne còpies i reparteix-lo als teus companys 
perquè el responguin.

•  Demana’ls que hi anotin les respostes  
i que no hi escriguin el nom.

4   Llegiu alguns dels qüestionaris resolts  
i endevineu qui l’ha respost en cada cas.

  La finalitat és saber el grau de coneixement  
de l’enquestat sobre un tema. Per exemple:

•  “Estàs a l’última en música actual?”, “La moda 
va amb tu?”, etc.

  Escriu tres possibles respostes a cada pregunta.

  Dóna una puntuació determinada  
a les respostes de cada una de les preguntes 
segons si són certes o no o segons el grau  
de dificultat.

  Redacta, en un full a part, les solucions segons 
la puntuació que hagis decidit. Per exemple: 

•  De 0 a 5 punts: “Definitivament, no és el teu 
tema”; de 6 a 10 punts: “Pse! No et creguis  
que en saps tant!”; d’11 a 15 punts: “Molt bé, 
crac, en saps molt”.
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