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1 Annex 1: Qüestionari en línia 

Cuestionario 

A continuación encontraras una serie de preguntas. Tus respuestas serán totalmente anónimas y no hay 

ninguna respuesta correcta ni incorrecta, por lo tanto, te pedimos que seas lo más sincero posible en cada 

una de ellas. 

Ten en cuenta que, para avanzar en el cuestionario, es necesario que la mayoría de las preguntas sean 

contestadas. 

Recuerda clicar "enviar" cuando finalices. ¡Gracias!  

*Obligatorio 

1- ¿Qué edad tienes? * 

 

2- Sexo: * 

o  Hombre 

o  Mujer 

3- Escribe 3 adjetivos que crees que caracterizan más a las personas atractivas. 

 

4- ¿Cuál de las siguientes imágenes crees que es el ideal de belleza masculino? * 

o  Opción A 

o  Opción B 

o  Opción C 

o  Ninguna de las anteriores 
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5- ¿Cuál de ellas prefieres tú? * 

o  Opción A 

o  Opción B 

o  Opción C 

o  Ninguna de las anteriores 

6- ¿Cuál de las siguientes imágenes crees que es el ideal de belleza femenino? * 

o  Opción A 

o  Opción B 

o  Opción C 

o  Ninguna de las anteriores 

 

7- ¿Cuál de ellas prefieres tú? * 

o  Opción A 

o  Opción B 

o  Opción C 
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o  Ninguna de las anteriores 

8- ¿Cuáles de las siguientes características crees que se relacionan más con la 
gente atractiva? * 

Puedes escoger tantas respuestas como quieras 

o  Creído/da 

o  Modesto/a 

o  Honesto/a 

o  Mentiroso/a 

o  Desleal 

o  Digno de confianza 

o  Inteligente 

o  Corto/a 

o  Negado/a 

o  Competente 

o  Popular 

o  Impopular 

o  Sociable 

o  Introvertido/a 

o  Infiel 

o  Fiel 

o  Simpático/a 

o  Antipático/a 

o  Insensible 

o  Sensible 

o  Compasivo/a 

o  Cruel 

o  Poco o nada empático/a 

o  Empático/a 

o  Egoísta 

o  Generoso/a 

o  Profundo/a 

o  Superficial 

o  Promiscuo/a 

o  Casto/a 
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o  Seguro/a 

o  Inseguro/a 

o  Maduro/a 

o  Inmaduro/a 

o  Débil 

o  Fuerte 

o  Agresivo/a 

o  Asertivo/a 

o  Pasivo/a 

o  Dominante 

o  Subordinado/a 

o  Líder 

o  Trabajador/a 

o  Perezoso/a 

o  Desinteresado/a 

o  Ambicioso/a 

o  Estudioso/a 

o  Poco o nada estudioso/a 

o  Fracasado/a 

o  Triunfador/a 

o  Feliz 

o  Deprimido/a 

o  Insatisfecho/a 

o  Satisfecho/a 

o  Solidario/a 

o  Insolidario/a 

o  Otro:  

9- Indica si estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones: * 

 
Sí No NS/NC 

Pienso que la 

gente atractiva 

tiene más 

probabilidades 
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Sí No NS/NC 

de tener éxito 

Pienso que las 

personas 

atractivas 

tienen más 

probabilidades 

de ser felices 

   

La gente piensa 

que a las 

personas 

atractivas se les 

dan más 

oportunidades 

en la vida 

   

Los demás 

piensan que la 

gente atractiva 

tiene más 

probabilidades 

de tener éxito 

   

Los demás 

piensan que las 

personas 

atractivas 

tienen más 

probabilidades 

de ser felices 

   

Las empresas 

contratan antes 

a una persona 

atractiva que a 

una que no lo 

es 

   

Acepto más a 

una persona si 

esta es atractiva 
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Sí No NS/NC 

Los demás 

piensan que las 

personas 

atractivas 

consiguen el 

éxito 

únicamente por 

su apariencia 

   

Los demás 

aceptan más a 

una persona si 

esta es atractiva 

   

La gente piensa 

que las 

personas 

atractivas 

tienen más 

probabilidades 

de divorciarse 

   

La gente piensa 

que las 

personas 

atractivas 

tienen más 

probabilidades 

de tener un 

matrimonio 

feliz 

   

 

 

 

¡Gracias por tu participación! Recuerda clicar el botón de "enviar". Si quieres 
conocer los resultados del estudio más adelante, indica tu correo a continuación: 
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2 Annex 2: Taules de categories 

2.1 Taula de categories per a la mostra d’adolescents 

Estereotips positius 

Categoria Freqüència Exemples de resposta 

Característiques físiques 113 «guapos», «alta», «estar 

delgado», «en forma», 

«nalgona», «ojos bonitos» 

Competència social 80 «Simpático», «carisma», 

«sociable», «agradable», 

«amable», «populares», 

«graciosa», 

«conquistadores» 

Competència intel·lectual 12 «listo», «inteligente» 

«trabajador» 

Ajustament 13 «seguro», «feliz», «con 

confianza», «alegre» 

Integritat 19 «bueno», «integridad», 

«sinceridad», «fidelidad», 

«honestidad», «puros» 

Preocupació pels altres 5 «Empático», «respetuosa», 

«comprensión» 

Èxit 1 «tenaces» 
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Potencia 18 «fuerte», «con carácter», 

«atrevido» 

Superficialitat 0 - 

Aspecte exterior 5 «arregladas», «skater», 

«modernos», «preocupada 

por su aspecto» 

Altres 18 «deportista», «elegante» 

«como andan», «los gestos»,  

«interesante», «curiosas», 

«soñador» 

Estereotips negatius 

Categoria Freqüència Exemples de resposta 

Característiques físiques  0 - 

Competència social  3 «antipático» «inexpresivo» 

Competència intel·lectual  3 «tontas», «estúpidas» 

Ajustament  0 - 

Integritat  3 «infieles», «pícaros» 

Preocupació pels altres 12 «Prepotente», «creídos» 

«chulito» «orgulloso» 
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Èxit 0 - 

Potencia 0 - 

Superficialitat 2 «superficial», «banal» 

Aspecte exterior 0 - 

Altres 0 - 

Taula 1: Taula de categories per a la mostra d’adolescents 

2.2 Taula de categories per a la mostra d’adults 

Estereotips positius 

Categoria Freqüència Exemples de fragments de 

resposta 

Característiques físiques 119 «proporción física», 

«atlético», «morenas», 

«sexy», «delgadas», 

(chicas)», «musculados 

(chicos)», «guapas», «ojos 

bonitos», «simétricos», 

«esbelta» 

Competència social 77 «Graciosa», «popular», 

«sociable», «carismáticas», 

«elocuente», «simpáticas», 

«agradable» 
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Competència intel·lectual 28 «Ambicioso», «culto/a», 

«inteligente» 

Ajustament 49 «maduras», «seguridad», 

«más felices en general», 

«decidides», «positivas», 

«autoimatge positiva», 

«autoconfianza» 

Integritat 10 «leales», «sincera», 

«honestos», «bondadoso» 

Preocupació pels altres 11 «atento», «altruista», 

«sentimental», «empáticas», 

«humilde». «detallistas» 

Èxit 4 «exitosos», «luchadores» 

Potencia 14 «Fuerza», «fuertes», 

«dominante», «Con 

carácter», «Enèrgiques» 

Superficialitat 1 «profundo» 

Aspecte exterior 11 «estilo», «arreglado», 

«físicamente aseadas», 

«higiene personal», 

«cuidadoso del aspecto» 

Altres 37 «artístico», «imaginativo», 

«coqueta», «masculinos», 

«singular», «diferente», 
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«elegante», «interesante» 

Estereotips negatius 

Categoria Freqüència Exemples de fragments de 

resposta 

Característiques físiques  0 - 

Competència social  1 «soso» 

Competència intel·lectual  1 «poco estudioso/a» 

Ajustament  1 «complejos» 

Integritat  2 «falsedad», «mentiroso/a» 

Preocupació pels altres 11 «creídos», «creído/a», 

«prepotentes o creídos», 

«egocéntrico», «vacilones» 

Èxit 0 - 

Potencia 0 - 

Superficialitat 0 - 

Aspecte exterior 0 - 

Altres 0 - 

Taula 2: Taula de categories per a la mostra d’adults 
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3 Annex 3: Gràfics per a la descripció dels resultats 

3.1 Gràfics dels resultats de la mostra d’adolescents 

Ítem 4. Quina de les següents imatges creus que és l’ideal de bellesa masculí? 

 

Ítem 5. Quina d’elles prefereixes tu? 
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Ítem 6. Quina de les següents imatges creus que és l’ideal de bellesa femení? 

 

Ítem 7. Quina d’elles prefereixes tu? 
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Ítem 8. Quines de les següents característiques creus que es relacionen més 

amb la gent atractiva? 

Gràfic 5. 

 Gràfic 6. 
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 Gràfic 7. 

 Gràfic 8. 

 Gràfic 9. 
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 Gràfic 10. 

 Gràfic 11. 

 Gràfic 12. 
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 Gràfic 13. 

 

Ítem 9. Indica si estàs d’acord amb les següents afirmacions: 

Subítem 9.1. Penso que les persones atractives tenen més probabilitats de tenir 

èxit. 
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Subítem 9.2. Penso que les persones atractives tenen més probabilitats de ser 

felices. 

 

Subítem 9.3. La gent pensa que a les persones atractives se li donen més 

oportunitats a la vida. 
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Subítem 9.4. Els altres pensen que la gent atractiva té més probabilitats de tenir 

èxit. 

 

Subítem 9.5. Els altres pensen que les persones atractives tenen més 

probabilitats de ser felices. 
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Subítem 9.6. Les empreses contracten abans a una persona atractiva que a una 

que no ho és. 

 

Subítem 9.7. Accepto més a una persona si aquesta és atractiva. 
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Subítem 9.8. Els altres pensen que les persones atractives aconsegueixen l’èxit 

únicament per la seva aparença. 

 

Subítem 9.9. Els altres accepten més a una persona si aquesta és atractiva. 

 

 

 

 

 

 



77 

Subítem 9.10. La gent pensa que les persones atractives tenen més probabilitats 

de divorciar-se. 

 

Subítem 9.11. La gent pensa que les persones atractives tenen més probabilitats 

de tenir un matrimoni feliç. 
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3.2 Gràfics dels resultats de la mostra d’adults 

Ítem 4. Quina de les següents imatges creus que és l’ideal de bellesa masculí? 

 

Ítem 5. Quina d’elles prefereixes tu? 
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Ítem 6. Quina de les següents imatges creus que és l’ideal de bellesa femení? 

 

Ítem 7. Quina d’elles prefereixes tu? 
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Ítem 8. Quines de les següents característiques creus que es relacionen més 

amb la gent atractiva? 

 Gràfic 29. 

 Gràfic 30. 

 Gràfic 31. 
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 Gràfic 32. 

 Gràfic 33. 

 Gràfic 34. 
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 Gràfic 35. 

 Gràfic 36. 

 Gràfic 37. 
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Ítem 9. Indica si estàs d’acord amb les següents afirmacions: 

Subítem 9.1. Penso que les persones atractives tenen més probabilitats de tenir 

èxit. 

 

Subítem 9.2. Penso que les persones atractives tenen més probabilitats de ser 

felices. 
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Subítem 9.3. La gent pensa que a les persones atractives se li donen més 

oportunitats a la vida. 

 

Subítem 9.4. Els altres pensen que la gent atractiva té més probabilitats de tenir 

èxit. 
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Subítem 9.5. Els altres pensen que les persones atractives tenen més 

probabilitats de ser felices. 

 

Subítem 9.6. Les empreses contracten abans a una persona atractiva que a una 

que no ho és. 

 

 

 

 

 

 



86 

Subítem 9.7. Accepto més a una persona si aquesta és atractiva. 

 

Subítem 9.8. Els altres pensen que les persones atractives aconsegueixen l’èxit 

únicament per la seva aparença. 
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Subítem 9.9. Els altres accepten més a una persona si aquesta és atractiva. 

 

Subítem 9.10. La gent pensa que les persones atractives tenen més probabilitats 

de divorciar-se. 
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Subítem 9.11. La gent pensa que les persones atractives tenen més probabilitats 

de tenir un matrimoni feliç. 

  

3.3 Gràfics de la comparació dels resultats de les dues 
mostres 

Ítem 4. Quina de les següents imatges creus que és l’ideal de bellesa masculí? 
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Ítem 5. Quina d’elles prefereixes tu? 

 

Ítem 6. Quina de les següents imatges creus que és l’ideal de bellesa femení? 
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Ítem 7. Quina d’elles prefereixes tu? 

 

Ítem 8. Quines de les següents característiques creus que es relacionen més 

amb la gent atractiva? 

 Gràfic 53. 
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 Gràfic 54. 

 Gràfic 55. 

 Gràfic 56. 



92 

 Gràfic 57. 

 Gràfic 58. 

 Gràfic 59. 
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 Gràfic 60. 

 Gràfic 61. 
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Ítem 9. Indica si estàs d’acord amb les següents afirmacions: 

Subítem 9.1. Penso que les persones atractives tenen més probabilitats de tenir 

èxit. 

 

Subítem 9.2. Penso que les persones atractives tenen més probabilitats de ser 

felices. 

 

Subítem 9.3. La gent pensa que a les persones atractives se li donen més 

oportunitats a la vida. 
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Subítem 9.4. Els altres pensen que la gent atractiva té més probabilitats de tenir 

èxit. 
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Subítem 9.5. Els altres pensen que les persones atractives tenen més 

probabilitats de ser felices. 

 

Subítem 9.6. Les empreses contracten abans a una persona atractiva que a una 

que no ho és. 
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Subítem 9.7. Accepto més a una persona si aquesta és atractiva. 

 

Subítem 9.8. Els altres pensen que les persones atractives aconsegueixen l’èxit 

únicament per la seva aparença. 
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Subítem 9.9. Els altres accepten més a una persona si aquesta és atractiva. 

 

Subítem 9.10. La gent pensa que les persones atractives tenen més probabilitats 

de divorciar-se. 
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Subítem 9.11. La gent pensa que les persones atractives tenen més probabilitats 

de tenir un matrimoni feliç. 
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4 Annex 4: Prova del Chi-quadrat 

4.1 Prova del Chi-quadrat per a la variable edat 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,798
a
 3 ,424 

Likelihood Ratio 3,546 3 ,315 

N of Valid Cases 247   

Taula 3: Taula de valors de la prova del Chi-quadrat per a la variable edat de l’ítem 4 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 9,101
a
 3 ,028 

Likelihood Ratio 10,659 3 ,014 

N of Valid Cases 247   

Taula 4: Taula de valors de la prova del Chi-quadrat per a la variable edat de l’ítem 5 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6,552
a
 3 ,088 

Likelihood Ratio 6,606 3 ,086 

N of Valid Cases 247   

Taula 5: Taula de valors de la prova del Chi-quadrat per a la variable edat de l’ítem 6 

 

 

 

a. 4 cells (50,0%) have expected count 

less than 5. The minimum expected 

count is ,89. 

a. 2 cells (25,0%) have expected 

count less than 5. The minimum 

expected count is 1,78. 

a. 2 cells (25,0%) have expected 

count less than 5. The minimum 

expected count is 2,23. 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,383
a
 4 ,666 

Likelihood Ratio 2,761 4 ,599 

N of Valid Cases 247   

Taula 6: Taula de valors de la prova del Chi-quadrat per a la variable edat de l’ítem 7 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 17,894
a
 2 ,000 

Likelihood Ratio 18,439 2 ,000 

N of Valid Cases 247   

Taula 7: Taula de valors de la prova del Chi-quadrat per a la variable edat de l’ítem 9.1. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,491
a
 2 ,474 

Likelihood Ratio 1,481 2 ,477 

N of Valid Cases 247   

Taula 8: Taula de valors de la prova del Chi-quadrat per a la variable edat de l’ítem 9.2. 

 

 

 

 

 

 

a. 2 cells (20,0%) have expected 

count less than 5. The minimum 

expected count is ,45. 

a. 0 cells (0,0%) have expected 

count less than 5. The minimum 

expected count is 7,57. 

a. 0 cells (0,0%) have expected 

count less than 5. The minimum 

expected count is 10,24. 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,030
a
 2 ,133 

Likelihood Ratio 4,012 2 ,135 

N of Valid Cases 247   

Taula 9: Taula de valors de la prova del Chi-quadrat per a la variable edat de l’ítem 9.3. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square ,200
a
 2 ,905 

Likelihood Ratio ,199 2 ,905 

N of Valid Cases 247   

Taula 10: Taula de valors de la prova del Chi-quadrat per a la variable edat de l’ítem 9.4. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square ,258
a
 2 ,879 

Likelihood Ratio ,259 2 ,879 

N of Valid Cases 247   

Taula 11: Taula de valors de la prova del Chi-quadrat per a la variable edat de l’ítem 9.5. 

 

 

 

 

 

 

a. 0 cells (0,0%) have expected 

count less than 5. The minimum 

expected count is 5,34. 

a. 2 cells (33,3%) have expected 

count less than 5. The minimum 

expected count is 3,56. 

a. 0 cells (0,0%) have expected 

count less than 5. The minimum 

expected count is 18,70. 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,597
a
 2 ,100 

Likelihood Ratio 4,583 2 ,101 

N of Valid Cases 247   

Taula 12: Taula de valors de la prova del Chi-quadrat per a la variable edat de l’ítem 9.6. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,537
a
 2 ,063 

Likelihood Ratio 5,555 2 ,062 

N of Valid Cases 247   

Taula 13: Taula de valors de la prova del Chi-quadrat per a la variable edat de l’ítem 9.7. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,158
a
 2 ,125 

Likelihood Ratio 4,201 2 ,122 

N of Valid Cases 247   

Taula 14: Taula de valors de la prova del Chi-quadrat per a la variable edat de l’ítem 9.8. 

 

 

 

 

 

a. 0 cells (0,0%) have expected 

count less than 5. The minimum 

expected count is 14,25. 

a. 0 cells (0,0%) have expected 

count less than 5. The minimum 

expected count is 7,13. 

a. 0 cells (0,0%) have expected 

count less than 5. The minimum 

expected count is 19,60. 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 8,081
a
 2 ,018 

Likelihood Ratio 8,506 2 ,014 

N of Valid Cases 247   

Taula 15: Taula de valors de la prova del Chi-quadrat per a la variable edat de l’ítem 9.9. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,564
a
 2 ,458 

Likelihood Ratio 1,566 2 ,457 

N of Valid Cases 247   

Taula 16: Taula de valors de la prova del Chi-quadrat per a la variable edat de l’ítem 9.10. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,372
a
 2 ,185 

Likelihood Ratio 3,354 2 ,187 

N of Valid Cases 247   

Taula 17: Taula de valors de la prova del Chi-quadrat per a la variable edat de l’ítem 9.11. 

 

 

 

 

a. 0 cells (0,0%) have expected count 

less than 5. The minimum expected 

count is 18,26. 

a. 0 cells (0,0%) have expected 

count less than 5. The minimum 

expected count is 19,60. 

a. 0 cells (0,0%) have expected 

count less than 5. The minimum 

expected count is 15,14. 
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4.2 Prova del Chi-quadrat per a la variable sexe 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,554
a
 3 ,466 

Likelihood Ratio 3,177 3 ,365 

N of Valid Cases 247   

Taula 18: Taula de valors de la prova del Chi-quadrat per a la variable sexe de l’ítem 4 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,717
a
 3 ,052 

Likelihood Ratio 7,973 3 ,047 

N of Valid Cases 247   

Taula 19: Taula de valors de la prova del Chi-quadrat per a la variable sexe de l’ítem 5 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6,964
a
 3 ,073 

Likelihood Ratio 6,875 3 ,076 

N of Valid Cases 247   

Taula 20: Taula de valors de la prova del Chi-quadrat per a la variable sexe de l’ítem 6 

 

 

 

 

a. 4 cells (50,0%) have expected 

count less than 5. The minimum 

expected count is ,60. 

a. 2 cells (25,0%) have expected 

count less than 5. The minimum 

expected count is 1,20. 

a. 2 cells (25,0%) have expected 

count less than 5. The minimum 

expected count is 1,50. 



106 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 8,281
a
 4 ,082 

Likelihood Ratio 8,921 4 ,063 

N of Valid Cases 247   

Taula 21: Taula de valors de la prova del Chi-quadrat per a la variable sexe de l’ítem 7 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square ,110
a
 2 ,946 

Likelihood Ratio ,109 2 ,947 

N of Valid Cases 247   

Taula 22: Taula de valors de la prova del Chi-quadrat per a la variable sexe de l’ítem 9.1. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,742
a
 2 ,021 

Likelihood Ratio 8,022 2 ,018 

N of Valid Cases 247   

Taula 23: Taula de valors de la prova del Chi-quadrat per a la variable sexe de l’ítem 9.2. 

 

 

 

 

 

a. 3 cells (30,0%) have expected 

count less than 5. The minimum 

expected count is ,30. 

a. 0 cells (0,0%) have expected 

count less than 5. The minimum 

expected count is 5,09. 

a. 0 cells (0,0%) have expected count 

less than 5. The minimum expected 

count is 6,89. 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,309
a
 2 ,520 

Likelihood Ratio 1,420 2 ,492 

N of Valid Cases 247   

Taula 24: Taula de valors de la prova del Chi-quadrat per a la variable sexe de l’ítem 9.3. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,286
a
 2 ,526 

Likelihood Ratio 1,490 2 ,475 

N of Valid Cases 247   

Taula 25: Taula de valors de la prova del Chi-quadrat per a la variable sexe de l’ítem 9.4. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square ,914
a
 2 ,633 

Likelihood Ratio ,947 2 ,623 

N of Valid Cases 247   

Taula 26: Taula de valors de la prova del Chi-quadrat per a la variable sexe de l’ítem 9.5. 

 

 

 

 

 

a. 1 cells (16,7%) have expected count 

less than 5. The minimum expected 

count is 3,60. 

a. 1 cells (16,7%) have expected 

count less than 5. The minimum 

expected count is 2,40. 

a. 0 cells (0,0%) have expected 

count less than 5. The minimum 

expected count is 12,58. 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square ,781
a
 2 ,677 

Likelihood Ratio ,798 2 ,671 

N of Valid Cases 247   

Taula 27: Taula de valors de la prova del Chi-quadrat per a la variable sexe de l’ítem 9.6. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 11,429
a
 2 ,003 

Likelihood Ratio 10,697 2 ,005 

N of Valid Cases 247   

Taula 28: Taula de valors de la prova del Chi-quadrat per a la variable sexe de l’ítem 9.7. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square ,651
a
 2 ,722 

Likelihood Ratio ,668 2 ,716 

N of Valid Cases 247   

Taula 29: Taula de valors de la prova del Chi-quadrat per a la variable sexe de l’ítem 9.8. 

 

 

 

 

 

a. 0 cells (0,0%) have expected 

count less than 5. The minimum 

expected count is 9,59. 

a. 1 cells (16,7%) have expected 

count less than 5. The minimum 

expected count is 4,79. 

a. 0 cells (0,0%) have expected 

count less than 5. The minimum 

expected count is 13,18. 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,219
a
 2 ,544 

Likelihood Ratio 1,243 2 ,537 

N of Valid Cases 247   

Taula 30: Taula de valors de la prova del Chi-quadrat per a la variable sexe de l’ítem 9.9. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,931
a
 2 ,381 

Likelihood Ratio 1,863 2 ,394 

N of Valid Cases 247   

Taula 31: Taula de valors de la prova del Chi-quadrat per a la variable sexe de l’ítem 9.10. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square ,019
a
 2 ,991 

Likelihood Ratio ,019 2 ,991 

N of Valid Cases 247   

Taula 32: Taula de valors de la prova del Chi-quadrat per a la variable sexe de l’ítem 9.11. 

 

a. 0 cells (0,0%) have expected count 

less than 5. The minimum expected 

count is 11,98. 

a. 0 cells (0,0%) have expected 

count less than 5. The minimum 

expected count is 13,18. 

a. 0 cells (0,0%) have expected 

count less than 5. The minimum 

expected count is 10,19. 


