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QÜESTIONARI: EL MEU PUNT DE PARTIDA 

Aquest és un QÜESTIONARI ANÒNIM. No poseu dades personals.   Data: ...................................... 

1. Quan fa que no estudies? 

 > 6 mesos 

 < 6 mesos 

 > 1 any 

 Altres:....................... 

 

2. Quins van ser els últims estudis que vas fer? 

  Batx 

 CFGM 

 CFGS 

 ESO 

 Altres:.................................... 

 

3. Perquè vas deixar els estudis? 

  Desmotivació 

  Impossibilitat econòmica 

  No tenia la nota suficient 

  Em vaig quedar sense plaça 

  No sabia què volia estudiar 

 Altres: ___________________________________ 

 

4. T’has sentit recolzat durant aquest temps en què no estaves estudiant? 

 No 

 Si, Per qui? (escola, INS, familia, amics/gues, tutor/a)...................................................................... 

 

5. Et planteges seguir estudiant? 

 Si 

 No 

 

6. Tens clar què vols estudiar? 

 Si 

 No 
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7. Creus que tens tota la informació dels estudis que hi ha per a poder triar? 

 Si 

 No 

 

8. T’agradaria tenir més informació? 

 Si 

 No 

 

9. Saps quan són les pre-inscripcions i les matricules als estudis que vols? 

 Si 

 No 

 

10. Hi ha algun curs i/o formació que t’agradaria fer? 

 Si 

 No 

 

11. Sabries on demanar informació dels cursos que t’agradaria fer? 

 Si 

 No 

 

12. Com creus que et pot ajudar participar en aquest projecte? 

Gens 

Poc 

Una mica 

Bastant 

Molt 
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A continuació respon a les preguntes marcant amb una X la opció que creguis: 

FORMATIU 

PREGUNTA GENS POC BASTANT MOLT 

La meva formació és suficient. No cal que estudiï més         

Estudiar és important.         

Sé el què vull estudiar.         

La meva família està d'acord amb el què jo vull estudiar.         

Sé quina oferta d'estudis hi ha.         

M'aniria bé algú que m'orientés         

MOTIVACIÓ 

PREGUNTA GENS POC BASTANT MOLT 

Tinc ganes de continuar estudiant         

Estic desanimat pel què respecta als estudis         

M'agrada estudiar         

Si vull, puc.         

Aconseguir les coses requereix un esforç que puc assumir.         

AUTOPERCEPCIÓ 

PREGUNTA GENS POC BASTANT MOLT 

Crec que sóc capaç d'estudiar el què vull.         

Sóc bon estudiant         

Tinc les coses clares.         

Sé quins són els meus punts forts.         

Sé quins són els meus punts dèbils.         

Sé triar.         

Sé el què em va bé.         

FUTUR 

PREGUNTA GENS POC BASTANT MOLT 

Sé de què vull treballar         

Podré treballar del què vull.         

Veig el futur amb optimisme.         

El meu futur depèn de mi.         

D'aquí dos anys estaré en una situació diferent a la d'ara.         

Podré acabar els estudis que iniciï.         

 

 

 

            


