
ACTIVITAT: Test d’avaluació assertiva de Gambrill i Richey . 

OBJECTIU: Conèixer el propi nivell d’assertivitat

Llegeix la següent llista de situacions. Al cantó esquerre descriu el grau de malestar o ansietat que et
creen les situacions expressades, d'acord amb la següent puntuació:

1: Cap            2: Una mica     3: Força    4: Molt            5: Moltíssim

Un cop fet aquesta part, tapa amb un paper la numeració que has escrit. Torna a llegir les situacions i 
escriu al cantó dret la probabilitat amb què actuaries d'aquesta manera si et trobessis en aquella 
situació, d'acord amb la puntuació següent:

1.Ho faig sempre.                                  2.Ho faig generalment                               3.A vegades sí i a vegades no.       

 4.Ho faig poques vegades                   5.No ho faig mai

Grau de
malestar Situació Probabilitat

de resposta

Dir que no a algú que em demana que li deixi el cotxe.
Fer lloances a un amic.
Demanar un favor a algú.
Resistir la pressió d'un venedor que em vol vendre alguna cosa.
Disculpar-me quan m'equivoco.
Haver de dir que no a una entrevista o a una cita.
Admetre que tinc por d'alguna cosa i demanar ajut a algú.
Cridar l'atenció a alguna persona que fa o diu alguna cosa que em molesta. 
Reclamar que m'apugin el sou.
Admetre la meva ignorància en algun tema.
Dir que no a algú que em demana que li deixi diners.
Fer preguntes personals.
Fer callar un amic massa xerraire.
Demanar una crítica constructiva.
Iniciar una conversa amb algú que no conec i demanar que sigui clar. 
Dir "floretes" a una persona amb la qual tinc una relació íntima. 
Sol·licitar una entrevista o una cita a una persona.
Demanar feina.
Admetre que potser hi ha hagut alguna confusió en un tema que s'està discutint.
Demanar entrevista per segona vegada perquè el primer cop va ser rebutjada.

Valoració del Test de Gambrill i Richey. Per analitzar els resultats del test has de sumar, per separat,
els totals de punts de la  columna "Grau de malestar"  i  de la columna "Probabilitat  de resposta".  El
significat dels punts és el següent:

 Entre 20 i 40 punts: Ets una persona molt assertiva. Només necessites millorar en alguns detalls,
com els ítems on hagis escrit 3 o 4.

 Entre 41 i 70 punts: Necessites millorar la teva assertivitat globalment però tens determinats trets
molt assertius, sobretot els que hagis puntuat amb un 1 o 2.

 Entre 71 i 100 punts: Ets una persona poc assertiva. Cal que analitzis tots els ítems del test,
especialment aquells on hagis escrit 4 o 5


