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PERCEPCIÓ DEL COST DE LA UNIVERSITAT. Febrer 2017 
Referencia: 1029-336-20 

 
ENTREVISTA ENTREVISTADOR 
Núm. qüestionari:   Codi entrevistador: 
Data:  
Hora inici: INSPECCIÓ 
 Validació: 

 
HOLA BON DIA/BONA TARDA, sóc de l’empresa GAPS. Estem realitzant una enquesta als estudiants sobre els costos 
econòmics de la universitat i voldríem fer-te algunes preguntes. Tan sols seran uns minuts. Et garantim plena 
confidencialitat i anonimat a les teves respostes ja que aquestes sempre seran tractades a nivell estadístic, mai a nivell 
personal. GRÀCIES PER LA TEVA COL·LABORACIÓ. 
 

 
BLOC DE DADES SOCIODEMOGRÀFIQUES 

 
 

2. Sexe (1) 

(Enquestador: No preguntar, apuntar directament) 
  
Home .......................................... 1 
Dona ........................................... 2 

 

3. Em podries indicar en quin  any has nascut? (2) 
(SIMPLE) 
 
ANOTAR: ______________________  
(NO LLEGIR) Ns/Nc .......................... 9999 

 

4. Em podries dir on has nascut? (3) 
(Enquestador: Apuntar la província en cas d’haver nascut a Espanya. Si no, apuntar el país) 
(SIMPLE) 
 
PROVÍNCIA/PAÍS: _______________  
(NO LLEGIR) Ns/Nc ........................... 999 

 

5. Quin és el nivell màxim de formació que ha assolit el teu pare? (4) 
(Espontània, codificar per l’enquestador) 
(SIMPLE) 
  

Sense estudis ...................................    1 
Estudis primaris ................................    2 
EGB, FP 1er grau ..............................    3 
Batxillerat, FP 2n grau .......................    4 
Diplomatura, Enginyeria/Arquitectura tècnica   5 
Llicenciatura, Arquitectura, Enginyeria, Doctorat, Màster 6 
Altres (Especificar) ............................    95 
Ns/Nc ..............................................    999 

 

6. Quin és el nivell màxim de formació que ha assolit la teva mare? (5) 
(Espontània, codificar per l’enquestador) 
(SIMPLE) 
  
Sense estudis ...................................    1 
Estudis primaris ................................    2 
EGB, FP 1er grau ..............................    3 
Batxillerat, FP 2n grau .......................    4 
Diplomatura, Enginyeria/Arquitectura tècnica   5 
Llicenciatura, Arquitectura, Enginyeria, Doctorat, Màster 6 
Altres (Especificar) ............................    95 
Ns/Nc ..............................................    999 
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7. Quins estudis estàs cursant ara mateix? 

(SIMPLE) 
 

UNIVERSITAT: __________________   (6) (Apuntar enquestador) 
FACULTAT: _____________________   (7) (Enquestador confirmar) 
GRAU: ________________________   (8) 
CURS (curs més alt al que estàs matriculat):  (9) 
ÀREA DE CONEIXEMENT:________________  (11) CARREGAR A POSTERIORI 

 
BLOC COSTOS ESTUDIS 

 
 

8. Quina seria la teva satisfacció amb els estudis universitaris que estàs cursant? En una escala 0 a 10, on 
0 és totalment insatisfet i 10 totalment satisfet (10) 
(SIMPLE) 
  (NO LLEGIR) 

 Totalment  Totalment Ns/Nc 
 insatisfet satisfet  

Satisfacció estudis .......... 0 .... 1 ..... 2 .... 3 ..... 4 ..... 5 .... 6 ..... 7..... 8 .....9 ..... 10 ........ 99  
 

9. De quants crèdits t’has matriculat aquest curs? 

(Enquestador: Indicar número de crèdits anual. En el cas dels estudiants de l’UPC, la matriculació és quadrimestral. 
Si indica els crèdits per quadrimestre, multiplicar per dos) 
 
Número de crèdits: ______________ (11) 
(NO LLEGIR) Ns/Nc ........................... 9999 

 

10. Aproximadament, quina quantitat has pagat per la matrícula d’aquest curs? 
(Enquestador: Indicar cost per tot el curs. En el cas dels estudiants de l’UPC, la matriculació és quadrimestral. Si 
indica els crèdits per quadrimestre, multiplicar per dos)  
 
Cost (en euros): _________________ (12) 
(NO LLEGIR) Ns/Nc ........................... 9999 

 

11. Has rebut/sol·licitat algun tipus de beca o ajuda aquest curs? (13) 
(LLEGIR, SIMPLE) 

  
Sí ................................................ 1 
No ............................................... 2 

 
(ESTUDIANTS QUE HAN REBUT/SOL·LICITAT BECA/AJUDA, P11=1) 

 

12. Em podries indicar quin tipus de beca o ajut has rebut/sol·licitat? (14) 
(LLEGIR, MÚLTIPLE) 

 
Només exempció completa o parcial del cost de la matrícula 
Beca de caràcter general del Ministerio de Educación, cultura y Deporte  1 
Beca EQUITAT ..................................       2 
Alguna exempció del decret de preus (matrícula d’honor, família nombrosa....) 3 
 
Algun tipus de beca salari 
Beca de caràcter general del Ministerio de Educación, cultura y Deporte amb complement salarial (mobilitat, renda 
compensatòria...) .............................        4 
Altres beques salari (especificar) ........       96 
 
Altres (Especificar) ............................       95 
Ns/Nc (NO LLEGIR) ...........................       99 
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13. El preu que has de pagar per cursar aquests estudis en aquesta universitat et sembla: (15) 

(LLEGIR, SIMPLE) 
  
Molt alt ........................................ 1 
Alt ............................................... 2 
Ni alt ni baix ................................. 3 
Baix ............................................ 4 
Molt baix ...................................... 5 
Ns/Nc (NO LLEGIR) ....................... 999 

 

14. Quin percentatge del cost total dels estudis que estàs cursant (sumant el que aportes com a estudiant i 
el que aporta l’administració) creus que cobreix el preu de la matrícula que pagueu els estudiants? (16) 
(ESPONTÁNEA) 
 
INDICAR %: ___________________  
(NO LLEGIR) Ns/Nc .......................... 999 

 

15. Quin és el teu grau d’acord amb les següents afirmacions? 

(ROTAR, SIMPLE) 
 
El preu de la matrícula universitària hauria de ser …. (17) 
                           (NO LLEGIR) 

          Totalment     Bastant        No molt                 Gens             Ns/Nc 
          d’acord        d’acord           d’acord                 d’acord 

Igual per a tots els estudiants . 1 .....  ......  ....... 2 .....  ......  ....... 3.....  .............. 4 .........   999  
Diferent en funció renda 
de cada família o estudiant .....  ....... 1 ....  .......  ...... 2 ....  .......  ...... 3 ............  ........... 4  999  

 

16. A partir de quina renda anual familiar creus que hauria de ser la matrícula gratuïta, per exemple en una 
família de 4 membres? (18) 
(LLEGIR, SIMPLE) 

  
<20.000 € .................................... 1 

<30.000 € .................................... 2 
<40.000 € .................................... 3 
<50.000 € .................................... 4 
<60.000 € .................................... 5 
(NO LLEGIR) Ns/Nc ....................... 999 
 

 

17. Per a la mateixa família de 4 membres, a partir de quina renda anual creus que s’hauria de pagar el 
preu més elevat? (19) 
(LLEGIR, SIMPLE) 

  
>25.000 € .................................... 1 
>50.000 € .................................... 2 
>75.000 € .................................... 3 
>100.000 € .................................. 4 
>125.000 € .................................. 5 
(NO LLEGIR) Ns/Nc ....................... 999 

 

18. Quina proporció d’estudiants universitaris creus que reben algun tipus de beca o ajut públic per pagar la 

matrícula dels seus estudis universitaris a Catalunya? (20) 
(ESPONTÀNIA) 
 
INDICAR %: ___________________  
(NO LLEGIR) Ns/Nc .......................... 999 

 

19. En quin tipus de centre vas cursar l’ensenyament secundari? (21) 
(LLEGIR, SIMPLE) 

  
Públic .......................................... 1 
Privat .......................................... 2 
Concertat ..................................... 3 
(NO LLEGIR) Ns/Nc ....................... 999 

 

JA HEM ACABAT, MOLTES GRÀCIES PER LA TEVA COL·LABORACIÓ 
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