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QÜESTIONARI PER AVALUAR L’ASSERTIVITAT 

 

 

Adaptació del CABS de Michelson 

12-14 ANYS 
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ESCALA DE CONDUCTA ASSERTIVA PER A ADOLESCENTS DE 12 A 14 ANYS 

INSTRUCCIONS 

Dos són els perills principals que cal tenir en compte en passar aquesta escala: que els i les 

alumnes responguin en broma o que responguin el que s’hauria de fer en aquestes 

circumstàncies, no el que ells fan normalment. L’educador tindrà en compte aquests perills per 

tal d’evitar-los curosament. Michelson recomana que la mateixa escala es passi a un adult que 

conegui bé l’alumne: si és possible és una bona pràctica per tal d’obtenir informació més fiable. 

També podria ser útil passar-la a un company. 

 

 

Instruccions que ha de donar l’educador: 

Per cada una de les preguntes hi ha tres respostes, indicades amb lletres. Vosaltres únicament 

n’heu d’escollir una: la que s’assembli més al que vosaltres faríeu o diríeu en aquesta situació. 

Si aquesta resposta va entre cometes, és una cosa que diríeu; si no, és una cosa que faríeu. Si 

no enteneu alguna cosa alceu la mà i jo us l’aclariré. Recordeu que heu de contestar amb 

sinceritat. No hi ha límit de temps, però procureu no trigar gaire. 
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1. Un company em diu que sóc molt simpàtic. 

a) “Gràcies.” 

b) Em poso vermell i no dic res. 

c) “Gràcies sempre sóc així de simpàtic.” 

 

2. Una companya de classe ha fet una cosa molt ben feta. 

a) “No està malament.” 

b) “Està bé, però el que ha fet l’altre company és millor.” 

c) “Que bé que t’ha sortit!” 

 

3. Estic fent una careta per disfressar-me i un company em diu que no li agrada. 

a) “Sento que no t’agradi, a mi sí que m’agrada!” 

b) “I què passa si no t’agrada? No és per a tu.” 

c) Em quedaria tallat i no sabria què dir-li. 

 

4. El meu millor amic s’ha oblidat de portar-me els apunts que li havia deixat i que 

necessito per fer el treball de classe. 

a) “No importa, no em fan falta (tot i que els necessites)." 

b) “Sempre t’oblides de tot! Ja no et tornaré a deixar res.” 

c) “Home es que els necessito ara. No pots anar a buscar-los ja que vius a prop?” 

 

5. Quedo amb un amic per anar al cinema. Arriba mitja hora tard i no em dóna cap 

explicació. 

a) “No està bé que m’hagis fet esperar tant i ni tan sols et disculpis.” 

b) No li dic res, no m’hi atreveixo. 

c) Entro al cine enfadat i passo d’ell. 

 

6. Necessito que alguna persona em faci un favor. 

a) “Pots fer-me un favor?” I li explico el que vull. 

b) Li insinuo que necessito que em faci un favor. 

c) L'obligo que me'l faci. 

 

7. Sé que un amic està preocupat perquè la seva mare està malalta. 

a) “Sembles preocupat, puc ajudar-te en alguna cosa?” 

b) Estic amb ell, però no li dic res. 

c) “Què dimonis (o un altra paraulota) et passa?” 

 

8. Em conviden a una festa d’aniversari i no tinc diners per comprar un regal per portar-li. 

Un amic em pregunta: Estàs preocupat? 

a) “Sí, és que no tinc diners per comprar el regal.” 

b) “No és res.” 

c) “Estic malament, deixa’m en pau!” 

 

9. Un amic o una amiga m’acusa d’haver-li robat un rellotge i no és cert. 

a) “No vaig ser jo qui el va agafar, no s’ha d’acusar a cap persona si no se n’està 

segur.” 

b) “No he estat jo, imbècil!” 

c) “Per què em dius això?” 
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10. Algú em demana que m’escapi de classe amb ell. 

a) Marxo amb ell sense ganes i no dic res. 

b) “Deixa’m en pau i fes l'idiota tu sol!” 

c) “Per què vols fugir? Explica-m'ho.” 

 

11. Una persona em felicita per una cosa que he fet molt ben feta. 

a) No m’atreveixo a dir-li res. 

b) “Sí, sóc un geni!” 

c) “Gràcies.” 

 

12. Una persona ha estat molt amable amb mi. 

a) “Has estat molt bo amb mi, gràcies.” 

b) Únicament li dono les gràcies, sense dir-li per què, tímidament. 

c) “M’has tractat molt bé, però em mereixo una mica més de reconeixement.” 

 

13. Vaig amb autobús i porto la ràdio amb el volum molt elevat i un noi em diu: “Perdona, 

podries abaixar el volum? 

a) Apago la ràdio espantat. 

b) “Mira tu, aquest tio: si et molesta, t’aguantes!” 

c) Li dic que em perdoni i abaixo el volum. 

 

14. Estic fent cua i una persona es cola davant meu. 

a) Faig comentaris en veu baixa, com per exemple: “algunes persones tenen molta 

barra”, sense dir res directament a aquesta persona. 

b) “Ves-te’n al final de la cua, imbècil!” 

c) “Nosaltres hi érem abans: sisplau, ves-te’n al final de la cua.” 

 

15. Algú em posa un malnom que em molesta bastant. 

a) “Jo no em dic així, no m’ho tornis a dir.” 

b) El miro seriós, però no li dic res. 

c) “Si m’ho tornes a dir, te la guanyaràs.” 

 

16. Algú té alguna cosa que jo vull utilitzar. 

a) No la hi demano i em quedo sense utilitzar-la. 

b) La hi prenc. 

c) La hi demano, sisplau. 

 

17. Algú em demana que li deixi alguna cosa meva, però és nova i no la hi vull deixar. 

a) “Mira, és nova i no la vull deixar; no vull que me la trenquin.” 

b) “No em fa gaire gràcia deixar-lo, però la pots agafar.” 

c) “No, compra-te’n una!” 

 

18. Uns nois estan parlant d’una pel·lícula que m’ha agradat molt i també vull donar la 

meva opinió. 

a) M’acosto al grup i participo a la conversa quan tinc l’oportunitat de fer-ho. 

b) M’acosto al grup i espero sense dir res. 

c) Els interrompo i dono la meva opinió. 

 

19. Estic fent un dibuix i algú em pregunta: “què fas?” 

a) Segueixo dibuixant i no m’atreveixo a dir res. 

b) “I a tu què t’importa?” 

c) Deixo un moment de dibuixar, li explico el que estic fent i li ensenyo el dibuix. 
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20. Veig com algú s’entrebanca i cau a terra. 

a) Me’n ric i dic: “per què no mires per on vas?” 

b) “T’has fet mal?” i l’ajudo a aixecar-se. 

c) No faig res, per timidesa. 

 

21. Em dono un cop al cap amb una prestatgeria i em fa mal. Algú em pregunta: “Estàs 

bé?” 

a) “Estic bé, deixa’m en pau!” 

b) “M’he donat un cop; gràcies per preguntar-me com estic.” 

c) “No és res.” 

 

22. Trenco un vidre jugant a pilota i li donen la culpa a una altra persona. 

a) “No, no l’ha trencat ell; ha estat culpa meva.” 

b) “Em sembla que ell no ha estat.” 

c) “Quina mala sort que tens!” 

 

23. Algú m’ha insultat. 

a) No li dic res, però a la meva cara es nota que estic ferit. 

b) L’insulto jo també. 

c) “No m’agrada que m’insultin, no ho tornis a fer.” 

 

24. Em trobo a la platja amb la noia (el noi) que m’agrada i vull acostar-m’hi i parlar-li. 

a) La crido (el crido) i li dic que s’acosti. 

b) Vaig cap a ella (ell) i començo a parlar-li. 

c) No faig ni dic res. 

 

25. Algú a qui no conec em para al carrer i em diu “hola!” 

a) “Què (aquí una paraulota) vols?” 

b) “Hola, qui ets? Ens coneixem?” 

c) Dic: “Hola”, en veu baixa, i me’n vaig. 

 

Les preguntes següents, de la 26 a la 30, no es refereixen directament a l’assertivitat, sinó als 

pensaments causal, alternatiu, conseqüencial, de perspectiva i de mitjans-fins. Ara no es tracta 

d’escollir una de les respostes, sinó que escriguis breument la teva opinió, per respondre al que 

se’t pregunta. 

 

26. Un amic et demana que vagis al cinema amb ell, però tu vols quedar-te a casa per fer 

altres coses. 

a) Hi ha un problema en aquesta situació, sí o no? 

b) Si hi ha un problema, quina o quines persones el tenen? (Escriu-ho). 

c) Quin és el problema? (Escriu-lo). 

 

27. Se’n va la llum quan estàs mirant un programa que t’agrada a la televisió. Quantes 

coses diferents podries fer? (Escriu-les). 

 

28. Dius a la teva família que duràs el teu germà a una excursió i que en tindràs cura, et 

poses a jugar i te n’oblides. Quan vas a buscar-lo, veus que el teu germà no hi és. 

Què passaria si tornes a casa i dius que el teu germà s’ha perdut? 

 

29. Imagina que el teu germà és al llit amb la grip i té molt de mal de cap. Tu has posat 

música amb el volum molt elevat. Si estiguessis al seu lloc, què li diries o què faries? 
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30. Et donem el principi i el final d’una història. Tu has d’inventar-te'n la part central, el que 

falta. 

 

Són les sis de la tarda. Vols prendre un bany perquè és més relaxant que una dutxa. En aquell 

moment algú truca per dir-te que faran una pel·lícula molt interessant a la televisió. El final de la 

història és que la veïna del pis de sota està prement, indignada, el timbre de la teva porta. Què 

ha passat? Què pot haver passat? 
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FULL DE RESPOSTES 

(Escala de conducta assertiva per a adolescents de 12 a 14 anys). 

Ítems de l’1 al 25 

 

 

ítem a b c 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

 

Ítem 26 

 

 

 

 

Ítem 27 
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Ítem 28 

 

 

 

 

 

Ítem 29 

 

 

 

 

 

Ítem 30 
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CLAU DE RESPOSTES 

(Escala de conducta assertiva per a adolescents de 12 a 14 anys). 

0 = conducta assertiva 1 = conducta agressiva -1 = conducta inhibida 

 

 

 

ítem a b c 

1 0 -1 1 

2 -1 1 0 

3 0 1 -1 

4 -1 1 0 

5 0 -1 1 

6 0 -1 1 

7 0 -1 1 

8 0 -1 1 

9 0 1 -1 

10 -1 1 0 

11 -1 1 0 

12 0 -1 1 

13 -1 1 0 

14 -1 1 0 

15 0 -1 1 

16 -1 1 0 

17 0 -1 1 

18 0 -1 1 

19 -1 1 0 

20 1 0 -1 

21 1 0 -1 

22 0 -1 1 

23 -1 1 0 

24 1 0 -1 

25 1 0 -1 
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PER AVALUAR LES PREGUNTES 26-30 

 

Ítem 26 

Criteris per assignar punts: 

· A la 1a pregunta: SÍ és 1 i NO és 0 

· La resposta correcta a la 2a és: jo i després el meu amic. 

· La resposta correcta a la 3a és: no puc al mateix temps fer el que vull i agradar al meu amic. I 

al meu amic li passarà alguna cosa semblant quan li digui. 

 

Ítem 27: solucions alternatives 

Es puntua amb un punt cada resposta diferent, amb un màxim de sis punts en total (encara que 

doni més respostes). L’únic criteri per acceptar les respostes com a vàlides és que siguin 

possibles i adequades per a la solució del problema, independentment de la seva originalitat o 

raresa. Les respostes que no són vàlides no resten punts. 

 

Ítem 28: pensament conseqüencial 

Puntuar cada conseqüència que ofereixi l’alumne, d’1 a 3 punts, segons el seu encert. Es 

puntua un màxim de 6 conseqüències, de manera que la suma total no passarà de 18 punts. 

 

Ítem 29: pensament de perspectiva o empatia 

Es puntua la resposta d’1 a 3 punts, segons com hagi estat de bona la identificació amb el seu 

germà. 

 

Ítem 30: pensament de mitjans-fins 

Valorar la millor resposta (si és que en dóna diverses) i fer-ho d’1 a 5, segons com sigui de 

bona aquesta explicació, com a mitjà per arribar al final (per exemple: em vaig deixar l’aixeta 

oberta i està caient aigua pel seu sostre; o vaig posar la televisió molt alta i li molesta el soroll; 

o donava cops de peu a terra mentre mirava la televisió, etc.). 

 


