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Nom i cognoms:....................................................................................................... 
 
 
En el marc d'una investigació més àmplia sobre transicions escolars i el paper de les xarxes socials 
et demanem que contestis les preguntes següents sobre les teves relacions personals. Et preguem 

que llegeixis amb atenció les preguntes i contestes amb sinceritat. 
Agraïm molt la teva col·laboració. 

 

Dades de presentació 
 
Institut: ............................................................................................................................................... 
Curs: .................................................. Grup: ............................. Estudis: ........................................................ 

Edat: ................................................ Sexe:  Masculí       Femení 

De quin país és la teva mare? .................................................... I el teu pare? .............................................. 

On has nascut tu? ............................................................................................................................................ 

Quant temps fa que vius a Catalunya? 

 Des de sempre, he nascut aquí. 
 Menys de 2 anys. 

 De 2 a 4 anys. 
 De 5 a 7 anys. 

 De 8 a 10 anys. 
 Més de 10 anys. 

  
Orientació de la teva xarxa  
 
Indica el teu grau d’acord amb les afirmacions següents. Només pots marcar una opció per a 
cada frase: 

                  Gens  
d’acord 

 Molt 
d’acord

 1 2 3 4 5 6 7 

1.  A vegades es necessita parlar amb algú sobre els problemes.        

2.  Els amics i amigues sovint tenen bons consells per donar.        

3.  S’ha d’anar amb compte a qui expliques coses personals.        

4.  Sovint aconsegueixo informació útil d’altres persones.        

5.  Les persones haurien de guardar-se els problemes per elles 
mateixes. 

       

6.  Em resulta fàcil parlar de qüestions personals i privades.        

7.  En el passat, els amics realment m’han ajudat quan he tingut un 
problema. 

       

8.  Mai es pot confiar en la gent per mantenir un secret.        

9.  Quan una persona s’enfada, hauria de parlar-ho amb un amic.        

10.  Els altres mai entenen els meus problemes.        

11.  Gairebé tothom coneix algú en qui pot confiar secrets personals.        

12.  Si tu no pots entendre els teus problemes, ningú pot.        

13.  En el passat, quan he tingut un problema, l’opinió dels altres gairebé 
mai m’ha ajudat. 

       

14.  Quan s’està enfadat, explicar què va passar a un amic ajuda de 
veritat. 

       

15.  Certes coses són massa personals per parlar-ne amb algú.        

16.  És bastant fàcil saber en qui pots confiar i en qui no.        

17.  En el passat, m’han fet mal persones en qui vaig confiar.        

18.  Si confies en els altres, s’aprofitaran de tu.        

19.  Demanar favors a la gent està bé.        

20.  Encara que necessiti alguna cosa, dubto en demanar-ho a algú.        

Traducció catalana de “Network Orientation Scale (NOS)”. (Vaux, Burda & Stewart, 1986) 
 

Moltes gràcies! 
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