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TREBALLS DESCRIPTIUS I DE CATALOGACIÓ 

Definició. 

Són treballs que es basen en la recollida i anàlisi d’una quantitat rellevant de dades 
empíriques o documentals per tal de detectar-hi regularitats, i establir així generalitzacions 
estadístiques, fer un inventari o classificació, confeccionar una tipologia, etc. 

Metodologia bàsica. 

Recollida sistemàtica d’un volum important de dades i la seva anàlisi i ordenació. 
Existeixen molts mètodes de recollida d’informació però, per a treballs  que requereixen 
quantitats d’informació considerables i mostres àmplies, en destaquem dos: 

1. L’observació directa: consisteix a recollir la informació directament dels objectes, 
situacions o individus que s’estudien. 

2. L’enquesta: és una tècnica de recollida d’informació que consisteix a plantejar una 
sèrie de preguntes (o qüestionari) a un conjunt de persones representatiu de la 
població que estudiem. Posteriorment es requereix un tractament estadístic de la 
informació obtinguda. És per aquest motiu que, normalment, es treballa amb 
preguntes tancades i respostes predeterminades, de manera que l’enquestat ha de 
triar forçosament entre les respostes alternatives que se li proposen. Només és un 
mètode fiable si hi ha el suficient rigor en l’elecció de la mostra perquè s’asseguri la 
representativitat i fiabilitat, una formulació clara i unívoca de les preguntes i 
respostes, correspondència entre el marc de referència de les preguntes i el de les 
persones que les han de contestar, i una atmosfera de sinceritat i confiança en el 
moment de realitzar l’enquesta. 

Exemples. 
1. Confecció d’un herbari d’una zona determinada 
2. Recull i tipologia de l’ús d’anglicismes en la llengua parlada dels joves 
3. Estudi de la violència a través de la premsa local 
4. Estudi de la comunicació no verbal, en determinats contextos, en els adolescents 

d’avui. 
5. Estudi dels núvols: identificació i relacions amb el clima. 
6. (...) 

Deu consells per preparar un bon qüestionari d’enquesta 

Si es parteix d’un model d’anàlisi ben definit i coherent, la preparació de l’enquesta o 
qüestionari es fa més fàcil perquè vindrà pautada per les dimensions i indicadors que 
s’han establert prèviament. Per confeccionar el qüestionari caldrà buscar la pregunta més 
adequada per tal de generar la informació corresponent a cadascun dels indicadors i 
dimensions. Així: 

1. Cal escollir el tipus de pregunta més adequada per mesurar un determinat 
indicador: pregunta oberta, pregunta amb respostes tancades, escala d’actituds, 
pregunta que demana una dada numèrica, etc. 
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2. És molt important valorar a priori quina mena d’informació s’obtindrà amb cada 
pregunta, de què servirà aquesta informació i com es tractarà estadísticament. Si 
obtindrem dades qualitatives (bo, dolent) o quantitatives (percentatges), etc. 

3. Cal trobar la millor manera de presentar la pregunta: Tenint en compte a qui va 
dirigida, caldrà adequar el llenguatge i el marc de referència (no seria pertinent 
demanar als joves si solen avisar el capellà perquè doni l’extremunció quan es 
troben amb un familiar moribund) 

4. La formulació de la pregunta no ha d’admetre cap tipus de vaguetat o ambigüitat (la 
pregunta: la teva família va a missa?, malgrat tot és una pregunta ambigua i per 
tant, inservible per a un qüestionari; uns poden entendre que es pregunta pels 
pares i germans, d’altres poden incloure-hi els parents propers o els llunyans, i, 
¿com s’ha de respondre si és el cas que un membre va a missa i un altre no?) 

5. Cal evitar les preguntes indiscretes, compromeses o massa personals. Aquestes 
preguntes juguen sempre en contra perquè propicien que l’enquestat abandoni o 
enganyi l’investigador. Una manera d’abordar qüestions personals i compromeses 
és preguntar-les de forma indirecta (poca gent està disposada a admetre en una 
enquesta que sovint estafa a hisenda o que maltracta la parella, però potser podem 
preguntar-li per la seva actitud davant d’aquesta mena de comportaments). 

6. La formulació tendenciosa d’una pregunta pot fer-la completament inútil perquè pot 
provocar reaccions afectives o ideològiques contràries que distorsionin 
completament la resposta (vostè deixa que la seva dona treballi fora de casa? 
Seria una pregunta clarament inapropiada, perquè prejutja que és l’home qui 
decideix, i suggereix que les dones no haurien de treballar més que com a 
mestresses de casa) 

7. Per tal d’avaluar la qualitat o fiabilitat de les respostes dels enquestats es poden 
introduir preguntes de control. Aquestes preguntes permeten detectar 
incoherències en les respostes de l’enquestat, mesurar el seu grau de coneixement 
del tema i la sinceritat de les seves respostes. (Per exemple, es pot preguntar una 
mateixa cosa de maneres diferents o introduir subreptíciament un error per veure si 
és detectat, etc.) 

8. Cal pensar bé l’ordre de les preguntes, no és recomanable començar amb 
preguntes molt personals, sembla millor plantejar primer preguntes introductòries 
poc compromeses i ordenar per blocs temàtics les diverses qüestions. 

9. Cal evitar l’excessiva llargària del qüestionari, si no és el cas que podem 
pressuposar un alt nivell d’interès i motivació per part dels enquestats (per 
exemple, en una enquesta tècnica, professional o personal, de la qual el propi 
enquestat n’espera treure un benefici més o menys immediat). Quan la llargària del 
qüestionari no s’adequa al grau de motivació de l’enquestat, aquest es pot cansar i 
abandonar, o bé respondre sense cura, i això farà que les respostes siguin poc 
fiables. 

10. La manera d’assegurar l’adequació de cadascuna de les preguntes, i del 
qüestionari en conjunt, és posar-lo a prova amb un grup reduït i representatiu de la 
mostra abans de la realització definitiva de l’enquesta. Si diverses persones 
interpreten de maneres diferent una mateixa pregunta, això és la prova definitiva 
que està mal formulada i dóna lloc a confusions.


