
EXERCICI SOBRE ACTITUDS LINGÜÍSTIQUES 
 

ELABORACIÓ D’UNA ESCALA DE THURSTONE 
 

Es coneix amb el nom d’escala de Thurstone un tipus de pregunta amb 

multiresposta pensada per recollir l’opinió d’una població sobre una matèria 

determinada en el marc d’un estudi demoscòpic. L’escala consisteix en una sèrie 

de sis afirmacions que expressen sis actituds diferents en relació amb la matèria 

objecte de consulta que avancen, gradualment des d’una actitud molt negativa 

fins a una de molt positiva passant per una de menys de negativa, dues més 

aviat neutres i una darrera de força positiva. (Aquestes afirmacions, a l’hora de 

ser presentades als individus de al mostra de al població enquestada, hauran 

d’enunciar-se desordenades, de manera que l’enquestat no pugui inferir l’ordre 

que es dóna entre elles).  

1. Actitud molt favorable (a la matèria sobre la qual es pregunta) 

2. Actitud bastant favorable (a la matèria sobre la qual es pregunta) 

3. Actitud neutra però no desfavorable (a la matèria sobre la qual es pregunta) 

4. Actitud neutra però moderadament desfavorable  (a la matèria sobre la qual es pregunta) 

5. Actitud bastant contrària (a la matèria sobre la qual es pregunta) 

6. Actitud molt contrària (a la matèria sobre la qual es pregunta) 

 

Ara bé, l’objecte de treballar amb un escala de Thurstone en un taller sobre 

actituds lingüístiques no és preparar materials per a una eventual recollida de 

dades demoscòpiques, sinó aconseguir que l’alumnat que participa en el taller 

reflexioni sobre els seues propis prejudicis i actituds lingüístiques i fer-lo 

conscient de quina és al mentalitat dominant al respecte en l’entorn en què es 

troba.  

 

El que farem serà dividir el grup-classe en grups més petits i demanar a 

cadascun d’ells que elaborin una escala de respostes a la qüestió:  

 

QUINA SERIA LA PRESÈNCIA QUE T’AGRADARIA QUE TINGUÉS 

 EL VALENCIÀ EN LA SOCIETAT VALENCIANA? 

 

En primer lloc haurien de redactar la sentència corresponent a l’actitud més 

favorable, és a dir, i en el nostre exercici, aquella que ha d’atorgar al valencià 

l’estatus més favorable de tots els qui l’alumnat participant consideri 



imaginable. Tot seguit, caldrà que es redacti un enunciat en què , tot i reservar 

al valencià un paper favorable, s’hi expressin certes reserves i limitacions en 

relació al paper que li pertocaria ostentar a aquest idioma en la societat 

valenciana. Seguidament caldrà redactar una tercera afirmació que expressi més 

reserves que l’anterior, sense, però, que manifesti una actitud que es pogués 

considerar negativa cap al valencià. A continuació es redactarà una quarta 

sentència en què s’expressi, sense estridències, un actitud moderadament 

desfavorable sobre l’estatus que hauria de correspondre a l’idioma i, finalment, 

es pensaran dues afirmacions més: una cinquena en què s’expressi una actitud 

manifestament desfavorable al paper del valencià, i una de sisena que exposarà 

una actitud, aquesta ja obertament contrària i que, fins i tot, por ser hostil a la 

llengua. 

 

Val a dir que, en cap cas se li dirà a l’alumnat participant que l’escala que elaboren no està 

destinada a fer-se servir en una enquesta, ben al contrari, els xiquets hauran de pensar que 

redacten una pregunta que serà la base d’un estudi psicolingüístic i que cal que s’hi esforcin 

en la redacció perquè es triarà l’escala més ben feta. 

 

Per facilitar la redacció de les sis sentències es facilitarà a l’alumnat un exemple 

d’escala de Thurstone que no tingui res a veure amb qüestions lingüística i que 

els servirà d’il·lustració del que se’ls demana. 

 

Un cop els diferents grups hauran acabat llurs escales és l’hora d’explicar-los la 

veritable finalitat de l’exercici, que no altre que l’anàlisi de les seues pròpies 

actituds lingüístiques. Per fer aquesta anàlisi es tindran en compte les següents 

qüestions, aplicades a cadascuna de els escales lliurades: 

 

a) Com de realment favorables al valencià són dues sentències col·locades en 

els dos primers llocs de l’escala? Si en comptes de parlar del valencià s’hi 

parlés del castellà, aquestes dues sentències continuarien considerant-se 

favorables o, per contra, apareixerien a ulls de la classe com més aviat 

discriminatòries? 

 

b) Quant de temps ha costat redactar aquestes dues primeres sentències? Ha 

estat difícil arribar a una acord? Quants membres de cada grup han mostrat 

més dificultats i resistència a l’hora de pensar aquestes dues sentències? 

 



c) La tercera sentència és, objectivament, encara favorable al valencià, o ja és 

ben bé neutra (o potser lleugerament desfavorable)? 

 

d) La quarta sentència és realment sols moderadament desfavorable al 

valencià, o expressa més aviat una actitud clarament discriminatòria? 

 

e) Fins a quin punt les dues darrers sentències són només desfavorable? S’hi 

arriben a expressar actituds antidemocràtiques, autoritàries i etnocides que 

no han estat plantejades en les dues primeres sentències? La cinquena 

sentència és tant desfavorable al valencià com favorable és la segona o, per 

contra, ja expressa un actitud molt hostil? Quina impressió ens farien 

aquestes dues afirmacions si, en comptes de referir-se al valencià, ho fessin 

al castellà? 

 

f) Quant de temps ha costat redactar aquestes dues darreres sentències? Ha 

estat difícil arribar a una acord? Quants membres de cada grup han mostrat 

més dificultats i resistència a l’hora de pensar aquestes dues sentències? 

 

De la resposta a aquestes preguntes serà fàcil fer un retrat de la mentalitat 

sociolingüística del grup classe en general i de cadascun dels seus membres en 

particular. L’elaboració de l’escala de Thurnstone ens proporcionarà un retrat 

que potser no es correspondrà amb l’autoopinió de els xiquets tenen de si 

mateixos i que , en tot cas, els facilitarà obrir els ulls davant l’actitud dels 

valencians davant la llengua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXEMPLE D’ESCALA D’ACTITUDS DE THURSTON 
 

QÜESTIÓ SOBRE LA QUAL ES VOL PREGUNTAR:  

Nivell de racisme en la societat sud-africana. 

 

PREGUNTA A RESPONDRE PELS ENQUESTATS: 

AMB QUINA DE LES SEGÜENTS AFIRMACIONS ESTÀS MÉS D’ACORD?: 

 

a) Ja és hora que un president negre governés el país. 

 

b) Els negres tenen dret a lluitar contra l’apartheid, i els blancs 

hauríem d’ajudar-los. 

 

c) Negres i blancs hauríem de ser iguals. 

 

d) Els negres mereixen millors condicions de vida i els blancs 

hauríem d’ajudar els negres a millorar la seua situació. 

 

e) L’apartheid és una bona solució: els blancs i els negres no 

podem viure junts. 

 

f) Hi ha massa negres a Sud-àfrica. Hauríem d’expulsar-los. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXERCICI 
 

ELABORACIÓ D’UNA ESCALA DE THURSTON 
 

Es coneix amb el nom d’escala de Thurston un tipus de pregunta amb 

multiresposta pensada per recollir l’opinió d’una població sobre una matèria 

determinada en el marc d’un estudi demoscòpic. L’escala consisteix en una sèrie 

de sis afirmacions que expressen sis actituds diferents en relació amb la matèria 

objecte de consulta que avancen, gradualment des d’una actitud molt negativa 

fins a una de molt positiva passant per una de menys de negativa, dues més 

aviat neutres i una darrera de força positiva.  

 

1. Actitud molt favorable (a la matèria sobre la qual es pregunta) 

2. Actitud bastant favorable (a la matèria sobre la qual es pregunta) 

3. Actitud neutra però no desfavorable (a la matèria sobre la qual es pregunta) 

4. Actitud neutra però moderadament desfavorable  (a la matèria sobre la qual es pregunta) 

5. Actitud bastant contrària (a la matèria sobre la qual es pregunta) 

6. Actitud molt contrària (a la matèria sobre la qual es pregunta) 

 

En aquest cas es tracta que elaboreu un escala amb al finalitat d’avaluar quina 

seria la presència que agradaria als estudiants de l’IES Alfred AYZA que tingués 

el valencià en la societat valenciana.  

 

1. Per preparar l’escala heu de seguir els següents passos:  
 

 

 

 

 

 

 

2. Redacteu la sentència corresponent a l’actitud més favorable, és a dir, 

aquella que atorgaria al valencià el paper més favorable. 
 

 

 

 

 

 

 

3. Redacteu un enunciat en què, tot i reservar al valencià un paper favorable, 

s’hi expressin certes reserves i limitacions en relació a la presència que li 

pertocaria ostentar en la societat valenciana.  
 

 

 

 

 

 

 

4. Redacteu una tercera afirmació que expressi més reserves que l’anterior. 

5. Redactarà una quarta sentència en què s’expressi, sense exageracions, un 

actitud moderadament desfavorable sobre l’estatus que hauria de 

correspondre a l’idioma. 
 

 

 

 

 

 

 

6. Finalment, penseu dues afirmacions més: una cinquena en què s’expressi una 

actitud contrària a la presència del valencià, i una de sisena que exposi una 

actitud obertament negativa al valencià. 


