Enquesta del GRAL sobre l’Aprenentatge de l’Anglès com a Llengua Estrangera

I. INFORMACIÓ SOBRE AQUESTA ENQUESTA
L’objectiu d’aquesta enquesta és recollir informació diversa sobre quina ha estat la teva experiència
aprenent llengües, en especial èmfasi en la llengua anglesa. És molt important per nosaltres que contestis
totes les preguntes (sobretot, les que tenen l’asterisc, que són de resposta obligada), amb la màxima
sinceritat, i que en cas de no recordar algunes de les informacions que et demanem, ho consultis amb els
pares, si fa falta, o triïs la resposta més aproximada. Les dades que et demanem es tractaran de manera
confidencial.

II. DADES PERSONALS
1) Universitat en què estàs estudiant
◯ UB

◯ UAB ◯ Altres

2) Estudis universitaris que estàs cursant
◯ Filologia Anglesa ◯ Altres filologies ◯ Humanitats
◯ Educació / Formació del professorat ◯ Altres

3) Curs d’inici dels estudis a la Universitat
◯ 2012-2013

◯ 2011-2012 ◯ 2010-2011 ◯ 2009-2010 ◯ 2008-2009 ◯ 2007-2008

◯ 2006-2007 ◯ 2005-2006 ◯ 2004-2005 ◯ 2003-2004 ◯ Altres

4) Estàs en el primer/segon any o en el tercer/quart any dels estudis?
◯ Primer/Segon any

◯ Tercer/Quart any

5) Quantes assignatures de Filologia Anglesa has fet fins ara?
◯ No estudio Filologia Anglesa
◯ Entre 13 i 16

6) Primer cognom*

◯ Menys de 4 ◯ Entre 4 i 8 ◯ Entre 9 i 12

◯ Entre 17 i 20

◯ Més de 20

7) Segon cognom

8) Nom*

9) NIF (lletra al final sense punts, ni espais, ni guions). Exemple: 37281972A*

10) NIU or NIUB (Número d’identificació universitari. Si us plau, no utilitzis ni espais ni punts)

11) Edat

12) Data de naixement*

13) Lloc de naixement. Si has nascut fora de Barcelona capital, especifica la ciutat on vas néixer.

14) Nacionalitat
◯ Espanyola ◯ Altres (si us plau, especifica-ho a sota)

15) Sexe
◯ Femení ◯ Masculí

16) Telèfon de contacte*

17) Altres telèfons de contacte

18) Correu electrònic de contacte*

19) Correu electrònic universitari (només si és diferent a l’anterior)

III. DADES SOCIOLINGÜÍSTIQUES
20) Llengua / llengües amb què parles habitualment amb la teva mare o tutora
◯ Català ◯ Castellà ◯ Català i castellà ◯ Altres
21) Llengua / llengües amb què parles habitualment amb el teu pare o tutor
◯ Català ◯ Castellà ◯ Català i castellà ◯ Altres
22) Llengua / llengües amb què parles habitualment amb els amics
◯ Català ◯ Castellà ◯ Català i castellà ◯ Altres
23) Llengua / llengües amb què parles habitualment amb els teus germans (si en tens)
◯ Català ◯ Castellà ◯ Català i castellà ◯ Altres
24) Llengua / llengües amb què parles habitualment amb els companys de feina (si treballes)
◯ Català ◯ Castellà ◯ Català i castellà ◯ Altres
25) Llengua / llengües amb què parles habitualment amb els companys de facultat
◯ Català ◯ Castellà ◯ Català i castellà ◯ Altres
26) En quina llengua et sents més còmode?
◯ Català ◯ Castellà ◯ Ambdues indistintament
27) Si has estudiat un altre idioma a més de l’anglès, indica quants anys has estudiat aquest idioma (en
cas d’haver estudiat dos o més idiomes, indica només el que has estudiat durant més temps)
◯ Només he estudiat anglès ◯ Un o dos anys ◯ Entre tres i cinc anys
◯ Més de cinc anys
28) Estudis de la mare
◯ Primaris ◯ Secundaris (o equivalents) ◯ Universitaris
29) Estudis del pare
◯ Primaris ◯ Secundaris (o equivalents) ◯ Universitaris

IV. ANGLÈS CURRICULAR
30) Quants anys tenies quan vas començar a fer anglès com a assignatura en el teu centre?
◯ 2 ◯3 ◯4 ◯5 ◯6 ◯7 ◯8 ◯9 ◯10 ◯11 ◯12 ◯13 ◯14 ◯ Més de 14
31) A primària, quants cops a la setmana teníeu l’assignatura d’anglès?
◯ Mai ◯Menys d’un cop ◯ Un cop ◯ Dos cops ◯ Tres cops
◯ Quatre cops ◯ Cada dia

32) A secundària (o similar), quants cops a la setmana teníeu l’assignatura d’anglès?
◯ Mai ◯Menys d’un cop ◯ Un cop ◯ Dos cops ◯ Tres cops
◯ Quatre cops ◯ Cada dia

33) A batxillerat (o similar), quants cops a la setmana teníeu l’assignatura d’anglès?
◯ Mai ◯Menys d’un cop ◯ Un cop ◯ Dos cops ◯ Tres cops
◯ Quatre cops ◯ Cada dia
34) Quina nota d’anglès vas treure a les PAU (proves d’accés a la universitat)?
◯ 0-4,9 ◯ 5-6,9 ◯ 7-8,5 ◯ 8,6-10 ◯ No vaig fer les PAU d’anglès

35) Si has fet ‘Llengua Anglesa I’, quina nota vas treure?
◯ Matrícula d’Honor ◯Excel·lent ◯ Notable ◯ Aprovat ◯ Suspens ◯ No l’he fet

36) Si has fet ‘Llengua Anglesa II’, quina nota vas treure?
◯ Matrícula d’Honor ◯Excel·lent ◯ Notable ◯ Aprovat ◯ Suspens ◯ No l’he fet

V. ANGLÈS EXTRAESCOLAR
37) Si has fet anglès extraescolar, a quina edat vas començar?
◯3 ◯4 ◯5 ◯6 ◯7 ◯8 ◯9 ◯10 ◯11 ◯12
◯13 ◯14 ◯15 ◯16 ◯17 ◯18 ◯19 ◯20 ◯Després dels 20
38) Si has fet classes d’anglès extraescolar a Primària, indica quants anys en vas fer.
◯ Entre 1 i 2 anys ◯Entre 2 i 3 anys ◯Entre 3 i 4 anys ◯Entre 4 i 5 anys ◯Entre 5 i 6 anys
39) Si has fet classes d’anglès extraescolar a Primària, indica quants cops a la setmana.
◯ Entre 1 i 2 cops ◯Entre 2 i 3 cops ◯Entre 3 i 4 cops ◯Entre 4 i 5 cops
40) Si has fet classes d’anglès extraescolar a Secundària, indica quants anys en vas fer.
◯ Entre 1 i 2 anys ◯Entre 2 i 3 anys ◯Entre 3 i 4 anys
41) Si has fet classes d’anglès extraescolar a Secundària, indica quants cops a la setmana.
◯ Entre 1 i 2 cops ◯Entre 2 i 3 cops ◯Entre 3 i 4 cops ◯Entre 4 i 5 cops
42) Si has fet classes d’anglès extraescolar a Batxillerat, indica quants anys en vas fer.
◯ Entre 1 i 2 anys ◯Entre 2 i 3 anys ◯Entre 3 i 4 anys

43) Si has fet classes d’anglès extraescolars a Batxillerat, indica quants cops a la setmana.
◯ Entre 1 i 2 cops ◯Entre 2 i 3 cops ◯Entre 3 i 4 cops ◯Entre 4 i 5 cops
44) Si has fet classes d’anglès extraescolar a la Universitat, indica quants anys en vas fer.
◯ Entre 1 i 2 anys ◯Entre 2 i 3 anys ◯Entre 3 i 4 anys
45) Si has fet classes d’anglès extraescolar a la Universitat, indica quants cops a la setmana.
◯ Entre 1 i 2 cops ◯Entre 2 i 3 cops ◯Entre 3 i 4 cops ◯Entre 4 i 5 cops

VI. AICLE-CLIL. ASSIGNATURES CURRICULARS IMPARTIDES EN ANGLÈS (per exemple, ciències en anglès)
46) A Primària, a més d’estudiar anglès, vas fer alguna assignatura com les ciències o la geografia en
anglès? Especifica quines i durant quants cursos a la casella de sota.
◯ No ◯ Sí, només una ◯ Sí, dues ◯Sí, tres ◯ Sí, més de tres
47) A Secundària, a més d’estudiar anglès, vas fer alguna assignatura com les ciències, art,
matemàtiques, geografia, etc. en anglès? Especifica quines i durant quants cursos a la casella de sota.
◯ No ◯ Sí, només una ◯ Sí, dues ◯Sí, tres ◯ Sí, més de tres
48) A Batxillerat, a més d’estudiar anglès, vas fer alguna assignatura com les ciències o la geografia en
anglès? Especifica quines i durant quants cursos a la casella de sota.
◯ No ◯ Sí, només una ◯ Sí, dues ◯Sí, tres ◯ Sí, més de tres
49) Si NO ets alumne de Filologia Anglesa, has fet alguna assignatura de contingut en anglès a la
universitat? Especifica quines i durant quants cursos a la casella de sota.
◯ No ◯ Sí, només una ◯ Sí, dues ◯Sí, tres ◯ Sí, més de tres

VII. ESTADES A L’ESTRANGER
50) Quina és l’estada més llarga que has fet a un país estranger en què utilitzessis de manera habitual
l’anglès?
◯ No he fet estades a l’estranger de més d’un mes ◯Entre 1 mes i 1,5 mesos ◯Entre 1,5 i 3 mesos
◯ Entre 3 i 6 mesos ◯Més de 6 mesos

51) Quina és la segona estada més llarga que has fet a un país estranger en què utilitzessis de manera
habitual l’anglès?
◯ No he fet una segona estada a un país estranger ◯Entre 1 mes i 1,5 mesos ◯Entre 1,5 i 3 mesos
◯ Entre 3 i 6 mesos ◯Més de 6 mesos

52) Quina és la tercera estada més llarga que has fet a un país estranger en què utilitzessis de manera
habitual l’anglès?
◯ No he fet una tercera estada a un país estranger ◯Entre 1 mes i 1,5 mesos ◯Entre 1,5 i 3 mesos
◯ Entre 3 i 6 mesos ◯Més de 6 mesos
53) En la teva estada/es llargues a l’estranger, quin és el percentatge més alt que consideres haver
escoltat d’anglès?
◯ 100% ◯ 75% ◯ 50% ◯ 25% ◯ Menys de 25%
54) En la teva estada/es llargues a l’estranger, quin és el percentatge més alt que consideres haver
practicat d’anglès?
◯ 100% ◯ 75% ◯ 50% ◯ 25% ◯ Menys de 25%

VIII. ALTRES EXPERIÈNCIES EN ANGLÈS
55) Amb quina freqüència veus programes de TV i/o pel·lícules en V.O.?
◯Mai ◯Alguns cops l’any ◯Alguns cops al trimestre ◯Alguns cops al mes ◯Alguns cops a la setmana
◯Cada dia
56) Amb quina freqüència intercanvies correspondència (e-mails, cartes, xats) en anglès?
◯Mai ◯Alguns cops l’any ◯Alguns cops al trimestre ◯Alguns cops al mes ◯Alguns cops a la setmana
◯Cada dia
57) Amb quina freqüència llegeixes textos llargs en anglès (llibres, revistes, pàgines d’Internet)?
◯Mai ◯Alguns cops l’any ◯Alguns cops al trimestre ◯Alguns cops al mes ◯Alguns cops a la
setmana ◯Cada dia
58) Altres experiències de pràctica intensa en llengua anglesa? Si us plau, especifica-les a l’espai de sota.
◯Mai ◯Alguns cops l’any ◯Mensualment ◯Setmanalment ◯Diàriament
IX. CARACTERITZACIÓ DE LES CLASSES D’ANGLÈS. Com caracteritzaries les classes d’anglès que has rebut?
És a dir, les activitats que solíeu fer a classe estaven pensades per estudiar o treballar l’estructura de
l’anglès (gramàtica, vocabulari) o per comunicar-vos en anglès interactuant i parlant entre vosaltres?
59) Classes d’anglès a l’educació primària
◯Molt gramaticals ◯Bastant gramaticals ◯Una mica gramaticals ◯Una mica comunicatives
◯Bastant comunicatives ◯Molt comunicatives
60) Classes d’anglès a l’educació secundària
◯Molt gramaticals ◯Bastant gramaticals ◯Una mica gramaticals ◯Una mica comunicatives
◯Bastant comunicatives ◯Molt comunicatives

61) Classes d’anglès a Batxillerat
◯Molt gramaticals ◯Bastant gramaticals ◯Una mica gramaticals ◯Una mica comunicatives
◯Bastant comunicatives ◯Molt comunicatives
62) Classes d’anglès extraescolars
◯Molt gramaticals ◯Bastant gramaticals ◯Una mica gramaticals ◯Una mica comunicatives
◯Bastant comunicatives ◯Molt comunicatives
63) Classes d’anglès a la Universitat
◯Molt gramaticals ◯Bastant gramaticals ◯Una mica gramaticals ◯Una mica comunicatives
◯Bastant comunicatives ◯Molt comunicatives

X. VALORACIÓ DE LES EXPERIÈNCIES D’APRENENTATGE D’ANGLÈS PRÈVIES. Et preguem et decantis per
una de les sis opcions i només deixis en blanc la resposta en cas de no haver fet anglès en el context pel
qual se’t demana.
64) La meva valoració de les classes d’anglès a PRIMÀRIA
◯Molt dolenta ◯Bastant dolenta ◯Una mica dolenta ◯Una mica bona ◯Bastant bona ◯Molt bona
65) La meva valoració de les classes d’anglès a SECUNDÀRIA
◯Molt dolenta ◯Bastant dolenta ◯Una mica dolenta ◯Una mica bona ◯Bastant bona ◯Molt bona
66) La meva valoració de les classes d’anglès a BATXILLERAT
◯Molt dolenta ◯Bastant dolenta ◯Una mica dolenta ◯Una mica bona ◯Bastant bona ◯Molt bona
67) La meva valoració de les classes de llengua anglesa a la UNIVERSITAT
◯Molt dolenta ◯Bastant dolenta ◯Una mica dolenta ◯Una mica bona ◯Bastant bona ◯Molt bona
68) La meva valoració de les classes EXTRAESCOLARS d’anglès
◯Molt dolenta ◯Bastant dolenta ◯Una mica dolenta ◯Una mica bona ◯Bastant bona ◯Molt bona
69) La meva valoració de l’aprenentatge d’anglès en les ESTADES A L’ESTRANGER
◯Molt dolenta ◯Bastant dolenta ◯Una mica dolenta ◯Una mica bona ◯Bastant bona ◯Molt bona
70) En conjunt, estàs satisfet del nivell d’anglès que has assolit fins ara?
◯Gens satisfet ◯Poc satisfet ◯Força satisfet ◯Totalment satisfet

XI. ATRIBUCIÓ DE FACTORS A L’APRENENTATGE DE L’ANGLÈS. En aquesta secció et demanem quina
influència han tingut els següents factors en el teu aprenentatge. Et preguem et decantis per una de les
quatre opcions i només deixis en blanc la resposta si no tens experiència sobre algun dels factors
esmentats.
71) L’edat en què vaig començar a aprendre idiomes
◯ Molt influent

◯ Força influent

◯ No gaire influent ◯ Gens influent

◯ Força influent

◯ No gaire influent ◯ Gens influent

72) La meva família
◯ Molt influent

73) Els meus amics i companys
◯ Molt influent

◯ Força influent

◯ No gaire influent ◯ Gens influent

74) El propi esforç i persistència en aprendre idiomes
◯ Molt influent

◯ Força influent

◯ No gaire influent ◯ Gens influent

75) La importància que les notes i resultats tenien per a mi
◯ Molt influent

◯ Força influent

◯ No gaire influent ◯ Gens influent

76) Les activitats d’aprenentatge que he anat fent per pròpia iniciativa
◯ Molt influent

◯ Força influent

◯ No gaire influent ◯ Gens influent

77) El mètode d’ensenyament dels meus professors d’anglès
◯ Molt influent

◯ Força influent

◯ No gaire influent ◯ Gens influent

78) La meva facilitat per aprendre idiomes
◯ Molt influent

◯ Força influent

◯ No gaire influent ◯ Gens influent

79) La meva motivació per aprendre idiomes i/o anglès
◯ Molt influent

◯ Força influent

◯ No gaire influent ◯ Gens influent

80) Les classes extraescolars d’anglès
◯ Molt influent

◯ Força influent

◯ No gaire influent ◯ Gens influent

81) L’haver estudiat assignatures en anglès
◯ Molt influent

◯ Força influent

◯ No gaire influent ◯ Gens influent

82) Les moltes hores de practicar l’anglès pel meu compte
◯ Molt influent

◯ Força influent

◯ No gaire influent ◯ Gens influent

83) En quin moment vas tenir la sensació que estaves millorant de debò?

XII. SENTIMENTS RESPECTE A PARLAR ANGLÈS
84) No em sento còmode parlant en anglès amb nadius
◯ Molt d’acord ◯ Força d’acord ◯ Una mica d’acord ◯ Gens d’acord
85) Em sento tens quan he de donar direccions en anglès a estrangers
◯ Molt d’acord ◯ Força d’acord ◯ Una mica d’acord ◯ Gens d’acord
86) Em sento incòmode cada cop que he de conèixer un parlant nadiu d’anglès
◯ Molt d’acord ◯ Força d’acord ◯ Una mica d’acord ◯ Gens d’acord
87) Em preocupa el que pensin del meu anglès els parlants nadius
◯ Molt d’acord ◯ Força d’acord ◯ Una mica d’acord ◯ Gens d’acord
88) Em resulta incòmode intervenir en anglès a les classes
◯ Molt d’acord ◯ Força d’acord ◯ Una mica d’acord ◯ Gens d’acord
89) M’atabala haver de parlar en anglès a classe
◯ Molt d’acord ◯ Força d’acord ◯ Una mica d’acord ◯ Gens d’acord
90) Sempre tinc la impressió que la resta dels companys parlen millor l’anglès que jo
◯ Molt d’acord ◯ Força d’acord ◯ Una mica d’acord ◯ Gens d’acord
91) Tinc por de què els companys de classe riguin quan participo a classe en anglès
◯ Molt d’acord ◯ Força d’acord ◯ Una mica d’acord ◯ Gens d’acord

XIII. INCIDÈNCIES I COMENTARIS
92) Hi ha cap incidència o comentari que vulguis fer sobre l’emplenat de l’enquesta?

MOLTÍSSIMES GRÀCIES PER LA TEVA COL·LABORACIÓ!

