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 Annex I:  Taula 1: ELS INDICADORS DE QUALITAT DE VIDA MÉS UTILITZATS EN CADA DIMENSIÓ  

(R. Schalock i i M. A. Verdugo, 2003 pàg. 382) 

DIMENSIÓ INDICADOR 

 

Benestar 

Emocional 

- Satisfacció: estar satisfet, feliç, content. 

- Autoconcepte: estar agust amb el seu cos, amb la seva forma de ser, sentir-se valuós.  

- Absència d’estrès: disposar d’un ambient segur, estable, i predicible, no sentir-se nerviós, saber el que és té que fer i que 

pot fer-ho.   

 

Relacions 

interpersonals 

- Interaccions: estar amb diferents persones, disposar de rets socials. 

- Relacions: tenir relacions satisfactòries, tenir amics i familiars i portar-se bé amb ells.  

- Suports: sentir-se recolzat a nivell físic, emocional, econòmic. Disposar de persones que l’ajudin quan ho necessiti i que li 

donin informació sobre les seves conductes.   

 

Benestar  

material 

- Estatus econòmic: disposar d’ingressos suficients per comprar el que necessitat o li agrada. 

- Ocupació: tenir una feina digna que li agradi i un ambient laboral adequat. 

- Habitatge: disposar d’un habitatge confortable, on se senti agust i còmode.  

 

Desenvolupament 

personal 

- Educació: Tenir possibilitats de rebre una educació adequada, d'accedir a títols educatius, que se li ensenyin coses 

interessants i útils.  

- Competència personal: Disposar de coneixements i habilitats sobre diferents coses que li permetin manejar-se de forma 

autònoma en el seu vida diària, el seu treball i el seu oci, les seves relacions socials. 

- Acompliment: tenir èxit en les diferents activitats que realitza, ser productiu i creatiu. 



Taula 1 (bis): ELS INDICADORS DE QUALITAT DE VIDA MÉS UTILITZATS  EN CADA DIMENSIÓ  
R. Schalock i Verdugo (2003) 

DIMENSIÓ INDICADORS  

 

Benestar  

físic 

- Salut: Tenir un bon estat de salut, estar ben alimentat, no tenir símptomes de malaltia. 

- Activitats de la vida diària: Estar bé físicament per poder-se moure de forma independent i realitzar per si mateix activitats d’autocura, 

com l'alimentació, la neteja, vestit, etc. 

- Atenció sanitària: Disposar de serveis d'atenció sanitària eficaços i satisfactoris. 

- Oci: Estar bé físicament per a poder realitzar diferents activitats d'oci i passatemps 

 

Autodeteminació 

- Autonomia/ Control personal:  Tenir la possibilitat de decidir sobre la seva pròpia vida de forma independent i responsable. 

- Metes i valors personals: Disposar de valors personals, expectatives, desitjos cap als que dirigeixi les seves accions.  

- Eleccions:  Disposar de diferents opcions entre les quals triar de forma independent segons les seves preferències, per 

exemple, on viure, en què treballar, quina roba posar-se, què fer en el seu temps lliure, qui són els seus amics. 

 

Inclusió  

social 

- Integració i participació en la comunitat: Accedir a tots els llocs i grups comunitaris i participar de la mateixa manera que el 

resta de persones sense discapacitat. 

- Rols comunitaris: Ser una persona útil i valorada en els diferents llocs i grups comunitaris en els quals participa, tenir un estil 

de  vida similar al de persones sense discapacitat de la seva edat. 

- Suports socials: Disposar de xarxes de suport i d'ajuda necessària de grups i serveis quan ho necessiti. 

 

Drets 

- Drets humans: que es coneguin i respectin els seus drets com a ésser humà i no se li descrimini per la seva discapacitat. 

- Drets legals: disposar dels mateixos drets que la resta dels ciutadans i tenir accés a processos legals per assegurar el respecte 

d’aquests drets.  



 Annex II: . Tècniques més utilitzades per analitzar la qualitat de vida en les 

8 dimensions (Schalock i Verdugo, 2003,  p.240-242) 

DIMENSIONS  TÈCNIQUES 

 

 

 

 

 

INCLUSIÓ 

SOCIAL 

Quality of Life Questionnaire (QLQ.Q) (Schalock i Keith, 1993)  

Consumer Satisfaction Survey (ID)(Temple University, 1988)  

Quality of life Index (Schalock, Keith, Hoffman i Karan, 1989; Campo, Sharpton, Thompson i 

Sexton, 1996)  

Comprehensive Quality of Life Scale-Intellectual Disability (Cummins, 1991, 1993)  

Living in a Supervised Home: A Questionnaire on Quality of Life (Cragg i Harrison, 1984)  

Resident Lifestyle Inventory (RLI) (Bellamy, Newton, LeBaron i Horner, 1990)  

PASS&PASSING (Wolfensberger, 1975; Wolfensberger i Glenn, 1983)  

Multifaceted Lifestyle Satisfaction Scale (MLSS) (Harner i Heal, 1993)  

Resident Lifestyle Inventory (RLI) (Kennedy, Horner, Newton, i Kanda, 1990)  

Social Network Analysis Interview Form (Horner, Newton, LeBaron, Stoner i Ferguson, 1988)  

Adaptative Behavior Scale (ABS) (Nihira, Foster, Shellhass&Leland, 1975)  

 

 

 

 

RELACIONS 

INTERPER- 

SONALS 

Quality of Life Index  

Comprehensive Quality of Life Scale-Intellectual Disability  

Lifestyle Satisfaction Scale (LSS)  

Resident Lifestyle Inventory (RLI)  

PALS (Rosen, Simon i McKinsey, 1995)  

PASS&PASSING (Wolfensberger, 1975; Wolfensberger i Glenn, 1983)  

Social Network Analysis Interview Form  

 

 

 

AUTODETER- 

MINACIÓ 

Quality of Life Questionnaire (QOL.Q)  

Consumer Satisfaction Survey  

Quality of Life Index  

Living in a Supervised Home: A Questionnaire on Quality of Life  

PASS&PASSING (Wolfensberger, 1975; Wolfensberger i Glenn, 1983)  

Adaptative Behavior Scale  

Multifaceted Lifestyle Satisfaction Scale (MLSS)  

 

 

 

BENESTAR 

MATERIAL 

Quality of Life Questionnaire (QOL.Q)  

Quality of Life Index  

Consumer Satisfaction Survey  

Comprehensive Quality of Life Scale-Intellectual Disability  

Living in a Supervised Home: A Questionnaire on Quality of Life  

Normalization Index (Basat en l’anàlisi de Programes PASS-3)  

Multifaceted Lifestyle Satisfaction Scale (MLSS)  

 

 

BENESTAR 

FÍSIC 

Comprehensive Quality of Life Scale Intellectual Disability  

Resident Lifestyle Inventory (RLI)  

Living in a Supervised Home: A Questionnaire on Quality of Life  

PASS&PASSING (Wolfensberger, 1975; Wolfensberger i Glenn, 1983)  

The Group Home Management Interview  

Adaptative Behavior Scale  

Resident Lifestyle Inventory  

 

DESENVOLU- 

PAMENT 

PERSONAL 

Quality of Life Questionnaire (QOL.Q)  

Quality of Life Index  

Living in a supervised home: A Questionnaire on Quality of Life  

Resident Lifestyle Inventory (RLI)  

 

BENESTAR 

EMOCIONAL 

Quality of Life Questionnaire (QOL.Q)  

Comprehensive Quality of Life Scale Intellectual Disability  

Lifestyle Satisfaction Scale (LSS)  

PALS  

DRETS  PASS&PASSING  



 Annex III: Fitxa de dades 

FITXA DE DADES 

Per tal de preservar la confidencialitat de les dades, introdueixi les sigles del nom i 

cognoms de la persona a la que va dirigida aquesta fitxa. 

Nom:                                                                                                                Sexe: 

Home              Dona   

Edat: 

Data naixement: 

Vivenda: 

Família  Residència  Pis tutelat  Altres  

Diagnòstic dual: 

Si No  

*En cas afirmatiu: 

Trastorn en la conducta  Altres  

Participa en activitats de lleure: 

Si  No  

Diagnòstic: 

Intel.ligència límit      Rm lleuger      Rm mig       Rm sever     Malaltia mental      

Altres  ................................................................... 

Puntuacions en Qualitat de vida (Escala Gencat): 

- Benestar emocional: 

- Relacions interpersonals: 

- Benestar material: 

- Desenvolupament personal: 

- Benestar físic: 

- Autodeterminació: 

- Inclusió social: 

- Drets: 

 



Puntuacions conducta adaptativa  (ICAP): 

- Destreses motores: 

- Destreses socials i comunicatives: 

- Destreses de la vida personal: 

- Destresa de la vida en comunitat: 

Empresa en la que treballa: 

Empresa ordinària   Centres especials de treball 

*En el cas de treballar en una empresa ordinària. 

Hi ha més persones amb discapacitat intel·lectual: 

Si                No  

Anys que porta treballant: 

2-3           3-4           4-5         Més de 5 

Tipus de lloc de treball: 

Jornada laboral: 

Mitja jornada o menys   Jornada completa  

Remuneració: 

500-600          601-700          701-800    901-1000   

1001-1100      1101-1200        1301-1200          ...........  

 

 

 

 

 

 

 



 Annex IV: Document de suport 

 

DOCUMENT DE SUPORT 

4- Et dóna la sensació que no pots fer les coses que et demanen, no confies en que ho 

puguis realitzar? 

6- T’agrada ser com ets, la vida que tens, la feina, els amics, etc.. 

7- Tutor/Monitor 

8- *Fer-la.   

9- Anar a fer el got, caminar, parlar, sortir de festa,.. 

12- Creus que tenir amics, conèixer gent nova, relacionar-te amb la família es dolent? 

13- No et valoren prou, valoren els teus esforços. 

17- Les persones amb les que et parles són treballadors al mateix lloc on estàs, (mateixes 

hores, mateixa feina,) o bé no tenen res a veure amb el teu dia a dia. 

19- Pots descansar, et sents bé amb la resta de gent que vius, les menjades són saludables, 

menges de tot? 

20- Casc, guants, botes, baranes,... 

21- Roba, calçat, llit, mobles, ulleres graduades,.. 

24- El teu sou et permet comprar menjar, roba, .. 

25- Quins capritxos tens? Ex: ulleres de sol. Podries comprar-te-les? 

27- Quan hi ha una situació nova, et costa adaptar-t’hi? Si hi ha un dia que et canvien de 

lloc al treball, podries fer el que et demanin? 

29- Sempre fas el mateix o de vegades aprens coses noves? 

30- Si tens algun problema ets capaç de trobar-hi una solució? 

31- Creus que compleixes amb el que et demanen a la feina? 

32- Tenen en compte que aprenguis coses noves que et siguin útils? 

33- Si es que si, que ho valorin, si no es sap (sempre o gairebé sempre) 

36- Si et convé alguna cosa en el dia a dia, tens algú que et pot ajudar? 



37- Menges de tot i bé? 

38- Et trobes bé per fer les activitats del dia a dia? 

39- Desprès de la feina et dutxes, et rentes la roba, les dents.. 

40- Prens medicació? No, Si en prenguessis te la controlarien? 

41- Tens problemes de salut? No ( mai -4)  

42- Vas al metge quan ho necessites? 

43- Tens plans o objectius a fer? 

44- Tries el que vols fer quan no treballes? 

46- Que t’agrada més el mar o la muntanya? 

47-48-49- Els teus pares, tutors, monitors, familiars.. 

50- Pots fer el que vols i amb qui vols en el teu temps lliure? 

51- Has escollit amb qui viure? 

52- Vas a la piscina, gimnàs, parcs, al centre, al bar..? 

54- Quan vas a llocs públics, et sents discriminat o apartat? 

55-  Al teu poble hi ha gegants, algun grup de cura de la vegetació, penya barcelonista, 

etc? Si hi volguessis formar part, creus que et posarien alguna trava o et costaria? 

59- En cas de puntuació 1 preguntar als tutors 

61- La gent amb que parles en el dia a dia et parlen amb respecte? 

62- Dret a una atenció sanitària ( anar al metge), a donar la teva opinió sense faltar al 

respecte, dret a votar, etc. 

64- No et regiren els calaixos, quan parles amb algú ho pots fer sense que et vigilin, 

65- Respecten les teves coses? ( roba, mòbil, fotografies, llençols) 

66- Preguntar directament al tutor. 

68- Si mai has explicat algun secret a algú del centre, l’ha guardat?  

69- Treballes més de 8 hores, et criden i t’insulten constantment ? 

 

 



 Annex V: Autorització director TAC  

 

 



 Annex VI: Autorització tutor/a legal del treballador/a 

 

 

 

 

AUTORITZACIÓ 

 

Jo ............................. com a tutor/a de ..................................... autoritzo a l'alumne 

Gerard Pujol de 4art del grau de psicologia de l'UVICUCC a realitzar el treball de final 

de grau sobre la qualitat de vida de les persones amb DI, en el nostre centre. 

 

Per la seva part, l’estudiant s’ha compromès a: “respectar els drets fonamentals de les 

persones, siguin infants o persones adultes; demanar el consentiment de les persones 

que col·laborin o participin en el treball; respectar l’esfera privada de totes les 

persones, grups o institucions que participin o estiguin relacionades amb el treball; 

utilitzar la informació obtinguda només amb finalitats científiques i donar compte dels 

resultats del treball a les persones, grups o institucions col·laboradores”. 

 

 

 

 

 

....................................................... 

Signatura tutor 

 

 

.......................................... , ............. de ........................................... de 2015 



 Annex VII: Autorització individual per als treballadors 

 

 

 

 

 

 

AUTORITZACIÓ 

 

Jo .…………………………………………… autoritzo a l’alumne Gerard Pujol 

Beà de 4art del grau de psicologia de l'UVICUCC a realitzar el treball de final 

de grau aportant així les dades que es demanin.  

 

 

Per la seva part, l’estudiant s’ha compromès a: “respectar els drets fonamentals 

de les persones, siguin infants o persones adultes; demanar el consentiment de 

les persones que col·laborin o participin en el treball; respectar l’esfera privada 

de totes les persones, grups o institucions que participin o estiguin relacionades 

amb el treball; utilitzar la informació obtinguda només amb finalitats científiques 

i donar compte dels resultats del treball a les persones, grups o institucions 

col·laboradores”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................................... 

Signatura 

 

 

.......................................... , ............. de ........................................... de 2015 



 Annex VIII: Escala GENCAT 

 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 

 

 

 



 



 


