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ESCALA D’ACTITUD VERS LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE (versió català) 

Estem realitzant un estudi de “violència de gènere i ens agradaria comptar amb la teva 

col·laboració. La teva opinió sincera, podrà ajudar a buscar solucions al problema de la 

violència de gènere. El qüestionari es anònim, per aquest motiu, et demanem la màxima 

sinceritat en cadascuna de les respostes. ¡Triga el temps que sigui necessari per marcar la 

teva resposta, el tema ho mereix!   

A continuació trobaràs algunes afirmacions. Has d’expressar el teu grau d’acord o 

desacord amb la totalitat de les frases que et presentem. Marca amb una creu, el número 

que es correspongui amb la teva opinió:  

1- Totalment en desacord (TD) 

2- Més aviat  en desacord (D) 

3- Indecís o neutral (N) 

4- Més aviat d’acord (A) 

5- Totalment d’acord (TA)         

 

Nom del centre:……………………………………………………………………... 

Localitat:…………………………Edat:……Sexe:  Noi    Noia    

Curs:…....Grup........  

Religió:   Musulmana        El teu lloc d’origen és.................................................... 

 Cristiana              El lloc d’origen dels teus pares és: Pare....................... 

 Protestant                                                 Mare..................... 

 Agnòstic/a             

 Altres               Quina ............................................................             

Jo em sento… (pots marcar una o més opcions): 

 Català/na  Espanyol/a   Llatinoamericà/na   

 Gitano/a   Paio/a  Marroquí/na   Altres   Quina...................... 

Estructura familiar: (Pots marcar totes les necessàries) 

Pare  Mare  Germans  Avis  Altres familiars   

Company/a sentimental del pare o mare  
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1.Totalment en desacord (TD) / 2. Més aviat en desacord (D) / 3.Indecís o neutral (N)/  

4. Més aviat d’acord (A)/ 5. Totalment d’acord (TA)    

 TD D N A TA 

Les víctimes de maltractament, a vegades, ho busquen o 

provoquen.  

1 2 3 4 5 

Crec que la llei ha de protegir més a les dones en els casos de 

violència de gènere.  

1 2 3 4 5 

Plorar no és cosa de nenes 1 2 3 4 5 

Les dones i els homes han de tenir els mateixos drets (socials, 

laborals, polítics….) 

1 2 3 4 5 

L’economia de la casa l’ha de controlar únicament l’home 1 2 3 4 5 

Una societat més justa és una societat en la qual els homes i les 

dones tenen els mateixos drets. 

1 2 3 4 5 

Crec que les dones han d’arribar verges al matrimoni. Amb els 

homes és diferent, no importa si arriben verges o no.   

1 2 3 4 5 

Si un home pega a una dona una única vegada, no és greu 1 2 3 4 5 

Les dones no han de treballar fora de la casa, han de romandre a 

casa, realitzant les feines de la casa.  

1 2 3 4 5 

Els nois han de tenir més llibertat d’horari que les noies, ja que ells 

no corren tants perills (violacions, agressions, etc) que les noies.  

1 2 3 4 5 

Crec que és una falta de respecte quan una parella discuteix i 

s’insulta 

1 2 3 4 5 

Els homes son més forts (físicament, emocionalment, etc) que les 

dones. Els homes son el sexe fort i les dones el sexe dèbil.  

1 2 3 4 5 

La conducta violenta és innata en l’home, forma part de la seva 

naturalesa.  

1 2 3 4 5 

Jo veig bé que tant homes com dones prenguin la iniciativa en les 

relacions de parella. No veig diferencia en què el desig sexual l’ 

expressi un home o una dona.  

1 2 3 4 5 

En ocasions, sols la violència ajuda a resoldre els conflictes.  1 2 3 4 5 

Crec que s’hauria de treballar per prevenir la violència de gènere.   1 2 3 4 5 

Els homes no tenen que  ajudar a les seves dones en les tasques 

domèstiques (netejar, escombrar, etc) perquè és feina de dones.   

1 2 3 4 5 

Crec que els maltractaments s’han de denunciar sempre, 

independentment de qui sigui l’ agressor (marit/esposa, nuvi/a, 

amic/amiga, “jefe”/a, etc) sense excepcions.  

1 2 3 4 5 

Les dones i els homes són igual d’intel·ligents. 1 2 3 4 5 

Una dona pot realitzar els mateixos treballs que un home. 1 2 3 4 5 
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