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En aquest document es presenten, en primer lloc, la fonamentació teòrica i les característiques 

principals de les escales de mesura utilitzades en les pràctiques de l’assignatura, amb la 

bibliografia relacionada més rellevant. I en segon lloc, les instruccions i els ítems d’aquestes 

escales.  

 

LA FELICITAT I LA SATISFACCIÓ 

La recerca sobre «psicologia positiva» (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000) ha contribuït 

a donar una nova direcció a la psicologia. En contrast amb l’interès tradicional de la psicologia 

en les emocions negatives, com ara la depressió o l’ansietat, la psicologia positiva basa el seu 

interès en l’espectre positiu de les emocions (Myers, 1992). En concret, la psicologia positiva 

estudia les bases del benestar psicològic i de la felicitat, així com els punts forts i les virtuts 

humanes.  

Seguint aquesta línia, molts investigadors han centrat la seva recerca en l’estudi del 

benestar subjectiu (subjective well-being). El concepte de benestar subjectiu inclou dos grans 

components clarament diferenciats. D’una banda, els judicis cognitius sobre satisfacció amb la 

vida i, de l’altra, les avaluacions afectives sobre l’humor i les emocions (Diener & Lucas, 1999). 

Entre les avaluacions afectives es distingeix l’afecte positiu i l’afecte negatiu. Així doncs, en 

aquest sentit, l’afecte positiu, l’afecte negatiu i la satisfacció amb la vida són considerats 

indicadors del mateix constructe subjacent, el benestar subjectiu.  

La satisfacció vital és una mesura cognitiva que es defineix com la valoració global que la 

persona fa sobre la seva vida, comparant el que ha aconseguit, els seus èxits, amb el que 

esperava obtenir, les seves expectatives (Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985). Molts dels 

instruments dissenyats per valorar la satisfacció amb la vida es basen en un únic ítem, amb les 

limitacions psicomètriques que això suposa. És per això que l’escala proposada per Diener et 

al. (1985) amb cinc ítems, anomenada Satisfaction With Life Scale (SWLS), va ser acollida amb 

gran entusiasme per la comunitat científica.  

La felicitat ha estat un concepte àmpliament estudiat que ha donat lloc a diversos 

models i teories. Una revisió àmplia del concepte pot trobar-se a Seligman (2002). Segons 

aquest mateix autor, la felicitat és un constructe que comprèn tres tipus diferents de benestar: 

el plaer, el compromís i el significat. Seligman sosté que aquests tres enfocaments de la 

felicitat poden ser perseguits per separat o en combinació, i que els individus difereixen en la 
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seva motivació per perseguir-ne un o altre. En canvi, per Lyubomirsky, Sheldon, i Schkade 

(2005) la felicitat podria ser conceptualitzada com un estat subjectiu. Per tant, la majoria dels 

individus serien capaços de reportar el seu grau de felicitat o infelicitat globalment, tenint en 

compte que aquest judici no és simplement una simple suma de les seves emocions més 

recents o de la seva satisfacció amb la vida. Lyubomirsky et al. (2005) defineixen la felicitat 

com un estat amb més durada que els estats d’ànim momentanis o diaris, malgrat que és 

mal·leable en el temps i, potser, per tant, susceptible de variació. Aquesta concepció múltiple 

de la felicitat ha portat al desenvolupament de diverses mesures, com ara la Subjective 

Happiness Scale (Lyubomirsky & Lepper, 1999), la Orientation to Happiness Scale (Peterson, 

Park, & Seligman, 2005) i la Affect Balance Scale (Bradburn, 1969), entre d’altres. 

 

Subjective Happiness Scale (SHS; Lyubomirsky & Lepper, 1999) 

La Subjective Happiness Scale (SHS; Lyubomirsky & Lepper, 1999) és un instrument de 

quatre ítems valorats en una escala de tipus Likert de 7 punts que mesura la felicitat subjectiva 

globalment. La puntuació total de l’escala s’obté a partir de la suma de les puntuacions de 

cada un dels seus ítems (tenint en compte que l’ítem 4 és invers), i les puntuacions més altes 

són les que indiquen un major grau de felicitat. Dos dels ítems de l’escala demanen als 

individus que es valorin a si mateixos fent servir criteris de valoració absoluts, mentre que els 

altres dos ítems presenten breus descripcions de persones felices o infelices i els individus han 

d’indicar el grau en què aquests enunciats encaixen amb ells mateixos.  

L’escala es deriva d’un pool de tretze ítems que va ser administrat a una mostra 

d’estudiants universitaris. Sis dels ítems van ser descartats perquè presentaven una alta 

similitud semàntica i tres perquè no van arribar a saturar en cap factor que pogués ser 

interpretable (Lyubomirsky & Lepper, 1999).  

L’escala presenta una elevada consistència interna, amb valors de coeficient alfa de 

Cronbach que oscil·len entre el 0,79 i 0,93, i també una bona fiabilitat test-retest a tres 

setmanes (r = 0,61) i a un any (r = 0,55) (Lyubomirsky & Lepper, 1999). En el mateix estudi, 

Lyubomirsky i Lepper (1999) mostren que la SHS es relaciona de manera alta-moderada amb 

altres escales que mesuren constructes com l’optimisme, l’afecte positiu i negatiu, el 

neuroticisme o la disfòria. Diferents adaptacions de l’escala donen suport a la seva estructura 

unifactorial, amb una adequada consistència interna i estabilitat temporal (Extremera & 
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Fernandez-Berrocal, 2014; Lyubomirsky & Lepper, 1999; Mattei & Schaefer, 2004; Spagnoli, 

Caetano, & Silva, 2012; Swami, Stieger, Voracek, Dressler, Eisma, & Furnham, 2009). 

La versió en espanyol que aquí es presenta és l’adaptació feta per Extremera i 

Fernandez-Berrocal (2014). Els resultats d’aquesta versió en confirmen  l’adequada consistència 

interna, fiabilitat test-retest i validesa convergent. Els resultats de l’anàlisi factorial 

confirmatòria també ratifiquen l’estructura unidimensional de l’escala.  

 

Satisfaction With Life Scale (SWLS; Diener et al., 1985) 

L’escala Satisfaction With Life Scale (SWLS) va ser originalment proposada per Diener et 

al. (1985). Des de la seva publicació, l’escala ha estat traduïda a nombroses llengües i ha estat 

àmpliament utilitzada per valorar la satisfacció amb la vida globalment (Pavot & Diener, 2008). 

Per generar l’instrument, els autors van partir d’un conjunt de 48 ítems que van sotmetre a 

una anàlisi factorial. L’anàlisi va revelar tres factors: satisfacció amb la vida, afecte negatiu i 

afecte positiu. El factor de satisfacció contenia inicialment deu ítems que posteriorment van 

ser reduïts a cinc, que són els que formen l’escala actual.  

En cada un dels ítems els participants han d’indicar el grau d’acord amb cada afirmació 

utilitzant una escala Likert de 7 punts (des de 1 = fuertemente en desacuerdo fins a 7 = 

fuertemente de acuerdo). La puntuació total de l’escala s’obté a partir de la suma de les 

puntuacions de cada un dels ítems. Així, les puntuacions poden oscil·lar entre 5 i 35 punts. Les 

puntuacions més altes indiquen una major satisfacció vital.  

La traducció que aquí es presenta és fruit d’un procés de traducció-retrotraducció portat 

a terme per Vázquez, Duque i Hervás (2013). Tot i que els autors de l’escala no van 

proporcionar dades normatives, Pavot i Diener (2008) van proposar una sèrie de criteris per 

classificar els individus a partir d’una sèrie de punts de tall corresponents a set categories de 

resposta (Taula 1). 
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Taula 1. Punt de tall i categories de resposta de la SWLS. 

Puntuacions Categories 

31 - 35 Molt satisfet 

26 - 30 Satisfet 

21 - 25 Lleugerament satisfet 

20 Neutral 

15 - 19 Lleugerament insatisfet 

10 - 14 Insatisfet 

5 - 9 Molt insatisfet 

 

Un gran nombre d’estudis ha demostrat l’alta consistència interna de l’escala, amb 

coeficients alfa de Cronbach que oscil·len entre 0,79 i 0,87 i una fiabilitat test-retest a un mes 

entre 0,84 i 0,80 (vegeu Pavot & Diener, 2008 per una revisió de les propietats psicomètriques 

de l’escala). Pel que fa a la validesa, encara que no tots els ítems tenen el mateix nivell d’ajust, 

les anàlisis factorials revelen reiteradament una estructura unidimensional que explica entre 

un 60 % i un 75 % de la variància (Pavot & Diener, 2008). 

Des del punt de vista de la validesa convergent i discriminant, l’escala es relaciona 

moderadament però significativament amb variables psicològiques com l’autoestima, el 

neuroticisme, la sociabilitat, l’eufòria, l’optimisme i la felicitat, però no amb la impulsivitat 

(Diener et al., 1985; Lucas, Diener, & Suh, 1996; Pavot & Diener, 1993).  

 

LA PERSONALITAT 

El Model dels Cinc Factors de Personalitat o Model dels Cinc Grans (Goldberg, 1981) és 

una de les taxonomies de la personalitat més acceptades actualment. Aquest model planteja 

que la personalitat està formada per cinc dimensions (Torres-Acosta, Rodríguez-Gómez, & 

Acosta-Vargas, 2013): 

Amabilitat. Orientació prosocial amb tendència a ser compassius, cooperatius, 

amigables, considerats, generosos, confiats, perdonadors i disposats a comprometre els 

propis interessos amb els dels altres.  

Extraversió. Predisposició a tenir emocions positives i trets relacionats amb l’activitat i 
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l’energia, amb tendència a ser sociables, actius, loquaços i positius. 

Neuroticisme. Tendència a experimentar emocions negatives de forma crònica, com ara 

depressió, ansietat i ira.  

Responsabilitat. Tendència a l’organització, autocontrol, perseverança i motivació en 

conductes dirigides a metes.  

Obertura a l’experiència. Relacionada amb la creativitat científica i artística, el 

pensament divergent, el liberalisme polític, la cerca proactiva i l’apreciació de noves 

experiències. 

Alguns acrònims que s’han utilitzat en la literatura per referir-se conjuntament als cinc 

grans factors de la personalitat són OCEAN o CANOE, inicials que fan referència a la 

denominació dels factors en anglès, i. e., Agreeableness, Conscientiousness, Extraversion, 

Neuroticism, i Openness. 

Diversos estudis relacionen aquestes dimensions de la personalitat amb aspectes 

importants en la vida de les persones, com ara el rendiment acadèmic i laboral (Richardson, 

Abraham, & Bond, 2012), el benestar i la felicitat (Steel, Schmidt, & Shultz, 2008) o la 

procrastinació (Ferrari & Pychyl, 2000).  

Amb la intenció d’avaluar les cinc dimensions de la personalitat s’han desenvolupat 

diversos instruments de mesura, majoritàriament en llengua anglesa, però destaca 

especialment per la seva popularitat el NEO-PI-R (Costa & McCrae, 1992), que també està 

disponible en versió en espanyol (Cordero,  Pamos,  &  Seisdedos, 1999).   

 

The Big Five Inventory (BFI; John, Donahue, & Kentle, 1991) 

El Big Five Inventory (BFI; John et al., 1991) consta de 44 ítems, que es contesten en una 

escala graduada de 5 punts (de 1 = muy en desacuerdo a 5 = muy de acuerdo) i que pregunten 

sobre trets prototípics associats amb cada una de les cinc grans dimensions de la personalitat. 

Els ítems es distribueixen en les diferents dimensions segons la informació de la Taula 2. La 

puntuació en cada dimensió s’obté sumant els corresponents ítems (tenint el compte que 

alguns són inversos) i dividint entre el nombre d’ítems de la dimensió.  
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Taula 2. Distribució dels ítems en els diferents factors del BFI. 

Factor n Ítems 

Amabilitat 9 2, 7, 13, 22, 24, 28, 33, 37, 41 

Extraversió 8 1, 6, 11, 16, 27, 32, 40, 43 

Neuroticisme 8 4, 9, 15, 19, 26, 30, 35, 38 

Obertura a 
l’experiència 

10 5, 10, 12, 17, 20, 23, 31, 36, 39, 44 

Responsabilitat 9 3, 8, 14, 18, 21, 25, 29, 34, 42 

 

La versió original del BFI és en anglès (John, Donahue, & Kentle, 1991) i va ser 

desenvolupada per avaluar de forma eficient i flexible les cinc grans dimensions de la 

personalitat quan no és necessari explorar facetes més concretes de cada dimensió. 

Persegueix ser una eina molt senzilla per evitar problemes de comprensió que s’han observat 

en altres proves de personalitat (McCrae, Costa, & Martin, 2005).  

La versió en espanyol ha estat desenvolupada per Benet-Martínez i John (1998). Per 

avaluar-ne l’adequació, els autors duen a terme tres estudis. En el primer dels estudis, que fan 

amb estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona, conclouen que el BFI presenta una 

estructura factorial formada per cinc factors i una bona consistència interna (valors alfa de 

Cronbach que oscil·len entre 0,66 per amabilitat i 0,85 per extraversió, i de 0,78 de mitjana). 

També Torres-Acosta et al. (2013) analitzen la versió espanyola de l’inventari relacionant les 

puntuacions del BFI amb el rendiment acadèmic en una mostra d’estudiants de medicina de 

Mèxic, i l’única correlació estadísticament significativa és per al factor responsabilitat 

(r = 0,27).    

 

LA TENACITAT 

La tenacitat (grit) es defineix com la perseverança i la passió per assolir objectius a llarg 

termini (Duckworth, Peterson, Matthews, & Kelly, 2007). Implica treballar dur cap als reptes, 

mantenint l’esforç i l’interès durant anys malgrat les adversitats o el fracàs en la consecució 

d’una meta. El comportament d’un individu tenaç s’assimila al d’un corredor de marató més 

que al d’un que fa un sprint; el seu avantatge és la resistència. Mentre que la decepció, 

l’absència de feedback positiu o senyals d’avorriment farien replantejar a uns continuar 

treballant cap a l’assoliment de l’objectiu, l’individu tenaç persevera en el seu camí cap a la 

meta. Duckworth et al. (2007) consideren que la tenacitat apareix com un denominador comú 
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quan s’entrevista personalitats d’alt prestigi en diferents camps professionals (economia, art, 

àrees acadèmiques, medicina o dret). No obstant això, aquesta idea no és pas nova; de fet, 

Galton, al segle XIX, ja va concloure que únicament l’habilitat d’un subjecte no era capaç 

d’explicar l’èxit professional, sinó que les persones que assolien un alt rendiment en diversos 

camps professionals es caracteritzaven per haver estat «triplement beneïdes» amb habilitat, 

entusiasme i capacitat per al treball dur (Galton, 1892). Una conclusió similar es desprèn dels 

treballs de diversos autors com ara Cox (1926), Terman i Oden (1947), i Howe (1999), entre 

d’altres. Tot ells defensen que la perseverança juga un paper tant essencial en la consecució de 

metes com la intel·ligència o el talent. 

 

Grit Scale (Duckworth et al., 2007) 

La Grit Scale (Duckworth et al., 2007) mesura la perseverança i la passió per assolir 

objectius a llarg termini a partir de 12 ítems de resposta graduada. Cada un dels ítems es 

valora d’1 a 5 (1 = no me siento nada identificado; 5 = me siento totalmente identificado) i la 

puntuació total de l’escala s’obté a partir de la suma de tots els ítems i la divisió del total entre 

12. No obstant això, cal tenir en compte que 6 dels ítems (ítems: 2, 3, 5, 7, 8, 11) estan 

redactats en sentit negatiu i cal recodificar-los per obtenir la puntuació total de l’escala (on 

1 = me siento totalmente identificado i 5 = no me siento nada identificado).  

Inicialment els autors van generar 27 ítems per valorar el constructe. Es van considerar 

les correlacions ítem-total, coeficients de consistència interna, redundància i simplicitat de 

vocabulari per eliminar 10 ítems. A partir dels 17 ítems restants es va fer un estudi factorial 

exploratori. Es va considerar apropiada aquella solució en la qual almenys cada factor retenia 5 

o més ítems amb saturacions factorials d’almenys 0,40 i cada factor presentava una adequada 

consistència interna i sentit psicològic. El resultat va esdevenir una solució obliqua de dos 

factors (r = 0,45). Els autors van considerar la possibilitat que aquests dos factors fossin un 

artefacte produït per la redacció positiva i negativa dels ítems, però van observar que 

l’estructura factorial reflectia realment dues dimensions conceptualment diferents. El primer 

factor contenia 6 ítems relacionats amb la consistència dels interessos (ítems: 2, 3, 5, 7, 8, 11), 

mentre que el segon factor contenia 6 ítems relacionats amb la perseverança de l’esforç 

(ítems: 1, 4, 6, 9, 10, 12). Aquesta solució factorial de dos factors va ser posteriorment 

confirmada a partir d’una anàlisi factorial confirmatòria. L’escala de 12 ítems va demostrar una 

bona consistència interna (α = 0,85), i també cada un dels factors per separat (factor 

consistència dels interessos, α = 0,84; factor perseverança de l’esforç, α = 0,78).  
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Posteriorment, en un altre estudi, Duckworth i Quinn (2009) presenten una versió 

abreviada de l’escala amb 8 ítems (Grit-S), que conserva l’estructura bifactorial de l’escala 

original. En concret, els ítems 1, 3, 10 i 11 són eliminats en aquesta versió reduïda. La nova 

escala conserva igualment una adequada validesa predictiva, consistència interna i estabilitat 

temporal a un any. 

La Grit Scale es relaciona positivament amb variables sociodemogràfiques com ara el 

nivell educatiu i l’edat, però és independent de la intel·ligència (Duckworth et al., 2007). El 

total de l’escala presenta també correlacions altes amb l’escala de responsabilitat del BFI de 

John et al. (1991) (r = 0,77) i moderades o baixes amb la resta d’escales d’aquest mateix 

instrument (neuroticisme, r = -0,38; amabilitat, r = 0,24; extraversió, r = 0,22; obertura a 

l’experiència, r = 0,14). Estudis recents indiquen que l’escala té correlació amb l’autocontrol 

(Duckworth & Gross, 2014) i la felicitat (Von Culin, Tsukayama, & Duckworth, 2014).  

 

LA PROCRASTINACIÓ 

La procrastinació es defineix com «voluntarily delay an intended course of action despite 

expecting to be worse off for the delay» (Steel, 2007). És a dir: diu que la persona que 

procrastina posposa les seves accions intencionadament tot i saber que estarà pitjor pel fet 

d’haver-les retardat.  

De referències a la procrastinació, se’n troben en discursos o documents molt antics, 

tant antics que se situen a l’època d’abans de Crist, però no és fins a la Revolució Industrial que 

deixa de ser un concepte neutre i se li atorga un sentit més aviat negatiu (Ferrari, Johnson, & 

McCown, 1995), propi de les societats tècnicament avançades, que es caracteritzen per 

l’elevada presència de compromisos i terminis per complir (Milgram, 1992).   

S’estima que la procrastinació en tasques acadèmiques se situa entre el 70 % i el 90 % 

en estudiants universitaris (O’Brien, 2002; Schowenburg, Lay, Pychyl, & Ferrari, 2004) i en no 

menys del 20 % en la població comunitària adulta (Harriott & Ferrari, 1996).  

El volum de treballs dedicats a l’estudi de la procrastinació és considerable, i 

principalment se centren a explorar com es relaciona amb altres variables, com ara el tipus de 

tasca, algunes variables sociodemogràfiques, o diferències individuals quant a personalitat. 

Així, per exemple, recentment una metanàlisi sobre els correlats psicològics del rendiment 

acadèmic en estudiants universitaris (Richardson, Abraham, & Bond, 2012) troba una relació 
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inversa entre la procrastinació i la nota mitjana de l’expedient acadèmic. Una altra metanàlisi 

recent (Steel, 2007) conclou que la procrastinació es relaciona de forma destacada només amb 

un dels cinc factors de personalitat. Concretament amb la dimensió responsabilitat, que 

engloba aspectes com l’organització, la distractibilitat, l’autocontrol o la motivació per 

aconseguir metes. Afegeix que la procrastinació també es relaciona amb la impulsivitat, 

l’autoeficàcia o l’aversió cap a la tasca. I, finalment, d’altres estudis han relacionat la 

procrastinació amb la salut física (Sirois, 2007), el benestar subjectiu (Sirois & Tosti, 2012) o 

l’estat d’ànim i l’autoestima (Van Eerde, 2003).  

 

Pure Procrastination Scale (PPS; Steel, 2010) 

La Pure Procrastination Scale (PPS) va ser creada per Piers Steel (Steel, 2010) amb la 

intenció de mesurar la procrastinació entesa com a retard disfuncional. En el procés de creació 

de l’instrument l’autor va partir dels ítems de tres escales ja existents sobre procrastinació: a) 

la General Procrastination Scale (GPS; Lay, 1986), b) la Adult Inventory of Procrastination (AIP; 

McCown & Johnson, 1989), i c) la Decisional Procrastination Scale (DPS; Mann, 1982); va 

sotmetre els tres instruments a una anàlisi factorial exploratòria i va seleccionar aquells ítems 

que presentaven les saturacions més elevades en el primer factor mantenint la diversitat 

d’ítems.  

La PPS és un instrument que consta de 12 ítems de resposta graduada amb cinc 

alternatives de resposta, que van des de 1 = no me describe en absoluto fins a 5 = me describe 

totalmente. La puntuació total s’obté sumant les puntuacions obtingudes en cada un dels 

ítems i, per tant, pren valors compresos entre 12 i 60, on valors elevats indiquen major 

procrastinació. La versió original, que és en anglès, ha demostrat que té una consistència 

interna excel·lent (alfa de Cronbach de 0,92) i una validesa convergent adequada quan es 

relaciona amb mesures de satisfacció amb la vida i d’impulsivitat. 

En la versió francesa (Rebetez, Rochat, Gay, & Van der Linden, 2014), que presenta un 

ítem menys que la versió anglesa (i. e., l’ítem 12), l’escala presenta una estructura dimensional 

formada per dos factors, anomenats retard voluntari i retard observat. En l’avaluació de la 

consistència interna mesurada amb l’alfa de Cronbach s’obtenen valors de 0,89 per la 

puntuació total, i de 0,89 i 0,79 per la puntuació en el factors retard voluntari i retard observat, 

respectivament. L’estabilitat temporal de l’escala s’avalua als 7 dies i s’obté una correlació 

entre el test i el retest de 0,87 per la puntuació total, i valors similars per les puntuacions en 
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els factors. Finalment, la validesa convergent i discriminant és avaluada relacionant les 

puntuacions de la PPS amb una escala de personalitat i una escala de satisfacció amb la vida, i 

es conclou que les correlacions obtingudes van en la direcció i intensitat esperades.  

 

Decisional Procrastination Questionnaire (DPQ; Mann, 1982)  

A diferència d’altres instruments sobre procrastinació que es focalitzen en el fet de 

posposar la realització de tasques, el Decisional Procrastination Questionnaire (DPQ; Mann, 

1982) se centra en el fet de posposar la presa de decisions. Aquesta escala va ser creada en 

anglès per Mann (1982), i consisteix en 5 ítems de resposta graduada que pretenen mesurar la 

indecisió en una escala de l’1 al 5 (1 = no me describe en absoluto; 5 = me describe totalmente). 

La puntuació total s’obté sumant les puntuacions dels diferents ítems. Per tant, pot oscil·lar 

entre 5 i 25 punts, on una puntuació més alta indica una major tendència a la procrastinació. 

Una metanàlisi de les propietats psicomètriques del DPQ constata un valor d’alfa de Cronbach 

de 0,79, correlacions amb la GPS de 0,71 i correlacions en la direcció i magnitud esperades 

amb la cerca de sensacions (r = 0,48) i l’autoestima (r = –0,45). 

La versió espanyola del qüestionari DPQ (Díaz-Morales, Ferrari, Díaz, & Argumedo, 2006) 

s’ha aplicat a una mostra adulta de la població general i ha demostrat que presenta una 

estructura dimensional formada per un únic factor que explica el 59 % de la variància total, 

una consistència interna bona (alfa de Cronbach de 0,83) i correlacions ítem-test elevades 

(entre 0,58 i 0,67). 

 

Irrational Procrastination Scale (IPS; Steel, 2002) 

La Irrational Procrastination Scale (IPS; Steel, 2002) és una escala que consta de 9 ítems 

de resposta graduada amb 5 alternatives, que van des de 1 = no me describe en absoluto fins a 

5 = me describe totalmente. La puntuació total s’obté sumant les puntuacions obtingudes en 

cada un dels ítems, tenint en compte que els ítems 2, 6 i 9 són inversos i que una puntuació 

més elevada indica una major tendència a procrastinar. 

Les propietats psicomètriques s’han avaluat en una mostra de 217 estudiants 

universitaris (Steel, 2002). La fiabilitat pel que fa a consistència interna obté un valor d’alfa de 

Cronbach de 0,80 i la validesa convergent i discriminant és adequada. Tal com s’esperava, es 
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relaciona de forma destacada amb responsabilitat i les seves facetes, però en menys mesura 

amb habilitat mental general i amb neuroticisme.  
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VARIABLES PRELIMINARES 

 
 

¿Está usted actualmente cursando la asignatura de Psicometría en la Universidad de 

Barcelona?  Sí  No 

 

Si es alumno de dicha asignatura, tiene la opción de introducir un código de números y/o letras 

que le permitirá, posteriormente, identificarse en la base de datos. Si así lo desea, por 

favor introduzca a continuación un código formado por 5 dígitos, ya sean letras y/o 

números (p.ej.: 123AB)        

 

¿Cuántas horas a la semana en promedio utiliza internet para cuestiones de ocio como 

navegar, jugar o comunicarse con otros (Twitter, Facebook, Whatsapp, etc.)?        

 

Únicamente responda a las siguientes 4 preguntas si actualmente está cursando un grado 

universitario. En caso contrario, por favor, pase directamente a la siguiente página. 

 

Indique la nota media que obtuvo para entrar en la universidad (sobre 10 puntos):        

 

Indique la nota media actual de su expediente académico (sobre 10 puntos):        

 

Indique cuantos años cree que le llevará finalizar el grado (contando desde que lo inició): 

       

 

¿Cuántas horas a la semana en promedio se dedica a estudiar?        
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VARIABLES SOCIO-DEMOGRÁFICAS 

 
Género:  Hombre     

   Mujer      

 

Edad:         años       

 

Convivencia:  Familia de origen   

 Pareja o familia propia 

   Amigos 

   Solo/a 

      Otros (especificar):........................................ 

 

Nivel educativo alcanzado:  

 Sin completar los estudios primarios  

   Estudios primarios completados (Bachiller Elemental, EGB o ESO) 

 Estudios secundarios completados (Bachiller Superior, BUP, Bachiller 

LOGSE, COU, PREU, FPI, FP grado medio, Oficialía Industrial o equivalente) 

 Estudios superiores completados (Licenciatura, Diplomatura, Grado, 

Arquitectura o Ingeniería Técnica, FPII, FP grado superior, Maestría 

Industrial o equivalente) 

   Otros (especificar):............................................... 

 

Situación laboral:  Asalariado 

    Trabaja por cuenta propia 

    Trabajo no remunerado (voluntariado,...)   

    En paro  

    Jubilado/da 

    Ama de casa 

    Incapacidad a largo término 

    Otros (especificar):............................................. 

 

 

 



19 
 

SUBJECTIVE HAPPINESS SCALE 

 
Instrucciones para los participantes: Por favor, para cada una de las siguientes afirmaciones 

y/o preguntas rodee con un círculo el número que cree que le describe de forma más 

apropiada.  

 

1. En general, me considero  

1 2 3 4 5 6 7 

una persona 

no muy feliz 

     una persona 

muy feliz 

 

2. Comparado con la mayoría de la gente que me rodea, me considero: 

1 2 3 4 5 6 7 

menos feliz      más feliz 

 

3. Algunas personas suelen ser muy felices. Disfrutan de la vida a pesar de lo que ocurra, 

afrontando la mayoría de las cosas. ¿En qué medida te consideras una persona así? 

1 2 3 4 5 6 7 

nada en 

absoluto  

     en gran  

medida 

 

4. Algunas personas suelen ser muy poco felices. Aunque no están deprimidas, no parecen tan 

felices como ellas quisieran. ¿En qué medida te consideras una persona así? (R) 

1 2 3 4 5 6 7 

nada en 

absoluto  

     en gran  

medida 
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SATISFACTION WITH LIFE SCALE 

 

Instrucciones. A continuación hay cinco afirmaciones con las cuales usted puede estar de 

acuerdo o en desacuerdo. Lea cada una de ellas y después seleccione la respuesta que 

mejor describa en qué grado está de acuerdo o en desacuerdo (1 = Fuertemente en 

desacuerdo; 2 = En desacuerdo; 3 = Ligeramente en desacuerdo; 4 = Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo; 5 = Ligeramente de acuerdo; 6 = De acuerdo; 7 = Fuertemente de acuerdo). 

 

1. En la mayoría de los aspectos, mi vida se acerca a mi ideal 

2. Las condiciones de mi vida son excelentes 

3. Estoy completamente satisfecho/a con mi vida 

4. Hasta ahora, he conseguido las cosas más importantes que quiero en la vida 

5. Si pudiera vivir mi vida de nuevo, no cambiaría nada 
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BIG FIVE INVENTORY  

 

(ítems 5 i 39 modificats per Maite Barrios i Georgina Guilera) 

 

Las siguientes expresiones le describen a usted con más o menos precisión. Por ejemplo, ¿está de 

acuerdo en que usted es alguien ‘‘chistoso, a quien le gusta bromear”? Por favor escriba un 

número para cada una de las expresiones, indicando hasta qué punto está de acuerdo o en 

desacuerdo en cómo le describe a usted. 

 
Muy en desacuerdo Ligeramente en 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

Ligeramente de 

acuerdo 

Muy de acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

Me veo a mi mismo/a como alguien que… 

l. es muy hablador 

2. tiende a ser criticón (R) 

3. es minucioso en el trabajo 

4. es depresivo, melancólico  

5. es creativo, se le ocurren ideas nuevas 

6. es reservado (R) 

7. es generoso y ayuda a los demás 

8. puede ser a veces algo descuidado (R) 

9. es calmado, controla bien el estrés (R) 

10. tiene intereses muy diversos 

11. está lleno de energía 

12. prefiere trabajos que son rutinarios (R) 

13. inicia disputas con los demás (R) 

14. es un trabajador cumplidor, digno de confianza  

15. con frecuencia se pone tenso 

16. tiende a ser callado (R) 

17. valora lo artístico, lo estético  

18. tiende a ser desorganizado (R) 

19. es emocionalmente estable, difícil de alterar (R) 

20. tiene una imaginación activa 

21. persevera hasta terminar el trabajo 

22. es a veces maleducado con los demás (R) 

23. es inventivo  

24. es generalmente confiado 

25. tiende a ser flojo, vago (R) 

26. se preocupa mucho por las cosas 

27. es a veces tímido, inhibido (R) 

28. es indulgente, no le cuesta perdonar 

29. hace las cosas de manera eficiente  

30. es temperamental, de humor cambiante 
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31. es ingenioso, analítico  

32. irradia entusiasmo 

33. es a veces frío y distante (R) 

34. hace planes y los sigue cuidadosamente 

35. mantiene la calma en situaciones difíciles (R) 

36. le gusta reflexionar, jugar con las ideas 

37. es considerado y amable con casi todo el mundo 

38. se pone nervioso con facilidad 

39. tiene un gusto sofisticado para el arte, la música o la literatura 

40. es asertivo, no teme expresar lo que quiere 

41. le gusta cooperar con los demás  

42. se distrae con facilidad (R) 

43. es extrovertido, sociable 

44. tiene pocos intereses artísticos (R) 
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GRIT SCALE 

 
 

Por favor, responda a las siguientes 12 afirmaciones. Sea honesto – no hay respuestas 

correctas ni incorrectas.  

 

5-Me siento totalmente identificado / 4-Me siento bastante identificado / 3-Me siento algo 

identificado / 2-No me siento muy identificado / 1-No me siento nada identificado  

 

1. He tenido que superar diversos contratiempos para conseguir un reto importante 

2. Cuando estoy trabando en algo, a veces me distraigo con nuevas ideas y proyectos (R) 

3. Mis intereses cambian de año en año (R) 

4. Los contratiempos no me desaniman  

5. Me obsesiono con una idea o proyecto por un tiempo y al poco pierdo el interés (R) 

6. Soy una persona muy trabajadora  

7. A menudo cambio mis objetivos (R) 

8. Me resulta difícil mantener el interés en proyectos que duran más de unos pocos 

meses (R) 

9. Termino lo que empiezo  

10. He logrado una meta que me llevó años de trabajo  

11. Cada pocos meses me intereso por nuevos retos (R) 

12. Soy una persona muy aplicada 
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PURE PROCRASTINATION SCALE 
 
 
Lea con atención las siguientes afirmaciones y piense si describen o no lo que le sucede. No 

existen dos afirmaciones iguales, por lo tanto le pedimos que considere cada una 

cuidadosamente antes de responder. Responda lo más honestamente posible, de acuerdo a la 

siguiente escala: 

 

1= No me describe en absoluto; 2= No es usual en mi; 3= A veces si, a veces no;  

4= Es usual en mi; 5= Me describe totalmente. 

 

1. Retraso tanto mis decisiones que cuando me decido ya es demasiado tarde.  

2. Incluso después de haber tomado una decisión, me demoro en llevarla a cabo.  

3. Pierdo bastante tiempo en detalles sin importancia antes de tomar la decisión final. 

4. Cuando estoy haciendo un trabajo que debo presentar, con frecuencia pierdo tiempo 

haciendo otras cosas.  

5. Tardo varios días en realizar trabajos, incluso los que sólo requieren sentarse y 

hacerlos.  

6. Frecuentemente me doy cuenta que estoy haciendo tareas que me había propuesto 

hacer con anterioridad.  

7. Estoy continuamente diciendo: “lo haré mañana.”  

8. Generalmente me demoro en comenzar el trabajo que tengo que hacer.  

9. Siento que siempre me falta tiempo. 

10. No tengo las cosas hechas a tiempo. 

11. Soy una persona poco cumplidora con los plazos. 

12. En el último año, retrasar las cosas hasta el último minuto me ha costado dinero. 
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DECISIONAL PROCRASTINATION QUESTIONNAIRE 

 
 

Las personas tienen diferentes maneras de tomar decisiones. Por favor indique cómo toma 

decisiones seleccionando, para cada pregunta, la respuesta que describa mejor su estilo de 

decisión habitual. 

 

1= No me describe en absoluto; 2= No es usual en mi; 3= A veces si, a veces no;  

4= Es usual en mi; 5= Me describe totalmente 

 

1. Pierdo bastante tiempo en detalles sin importancia antes de tomar la 

decisión final. 

1 2 3 4 5 

2. Incluso después de haber tomado una decisión, me demoro en llevarla a 

cabo. 

1 2 3 4 5 

3. No tomo decisiones hasta que me veo obligado(a) a hacerlo. 1 2 3 4 5 

4. Retraso tanto mis decisiones que cuando me decido, ya es demasiado tarde. 1 2 3 4 5 

5. Pospongo tomar decisiones.   1 2 3 4 5 
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IRRATIONAL PROCRASTINATION SCALE 

 

A continuación encontrará una serie de afirmaciones. Indique hasta qué punto está de acuerdo 

o en desacuerdo con cada afirmación seleccionando la respuesta que mejor describe su forma 

de ser y hacer. Por favor, responda siguiendo la siguiente escala: 

 

1= No me describe en absoluto; 2= No es usual en mi; 3= A veces si, a veces no;  

4= Es usual en mi; 5= Me describe totalmente. 

 

1. Pospongo tanto las cosas que mi bienestar o eficiencia se ven afectados 

innecesariamente  

2. Si hay algo que debo hacer, lo hago antes que atender a tareas menos importantes (R) 

3. Si algunas cosas las hubiera hecho antes, mi vida sería mejor 

4. Cuando debería estar haciendo una cosa, me pongo a hacer otra 

5. Al final del día, sé que podría haberme distribuido mejor el tiempo 

6. Me organizo el tiempo adecuadamente (R) 

7. Retraso las tareas más de lo que sería razonable 

8. Dejo para mañana lo que tendría que hacer hoy 

9. Hago las cosas cuando creo que hay que hacerlas (R) 

 


