Enquesta prèvia per a l’elaboració d’un pla d’igualtat
Recollida d’informació per elaborar una diagnosi de l’estat de la igualtat entre homes i dones a l’empresa que ha de servir de base per a l’elaboració d’un pla d’igualtat. 

Dades identificatives
Empresa: ___________________________
Data: ___________________________

La informació recollida en aquesta enquesta es refereix a (encercleu l’opció que correspongui):
	Tota l’empresa / centre de treball
	Secció / àrea de treball: _______________________________
	Lloc de treball: ______________________________


Utilització del qüestionari (encercleu l’opció que correspongui):
	Grups de discussió (nre. de participants): _________________
	Qüestionari individual (si seleccioneu aquesta opció, ompliu les dades següents):


Sexe: ___________ Edat: ___________
Antiguitat a l’empresa: ___________
A la secció: ___________ Al lloc de treball: ___________

Qüestionari
1. En general, a l’empresa es té en compte la igualtat d’oportunitats de dones i homes?

o Sí
o No
o NS/NC

2. Homes i dones tenen les mateixes possibilitats d’accés als processos de selecció?

o Sí
o No
o NS/NC

3. Dones i homes tenen igual accés a la formació interna de l’empresa?

o Sí
o No
o NS/NC

4. Dones i homes tenen igual accés a la formació contínua?

o Sí
o No
o NS/NC

5. Dones i homes tenen les mateixes possibilitats de promoció i desenvolupament professional a l’empresa?

o Sí
o No
o NS/NC

6. Considereu que, ocupant un mateix lloc de treball, una dona i un home cobren igual a l’empresa?

o Sí
o No
o NS/NC

7. En general, creieu que s’afavoreix l’equilibri de la vida familiar, la personal i la laboral a l’empresa?

o Sí
o No
o NS/NC

8. Coneixeu les mesures de conciliació disponibles a l’empresa?

o Sí
o No
o NS/NC

9. Sabríeu què fer o a qui dirigir-vos en cas de patir, o haver detectat, assetjament sexual i/o per raó de sexe?

o Sí
o No
o NS/NC

10. Coneixeu els drets laborals de les treballadores víctimes de violència masclista?

o Sí
o No
o NS/NC

11. En alguna ocasió heu viscut un conflicte relacionat amb la vulneració del principi d’igualtat entre dones i homes a l’empresa?

o Sí
o No
o NS/NC

12. Creieu que és necessari un pla d’igualtat entre dones i homes a l’empresa?

o Sí
o No
o NS/NC


13. Esmenteu els vostres suggeriments respecte a:*

a) Les necessitats que identifiqueu a l’empresa i que el pla d’igualtat hauria de preveure. Enumereu-les per ordre d’importància:

	______________________________________________

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

b) Les mesures que hauria d’adoptar l’empresa per promoure la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. Enumereu-les per ordre d’importància:

	______________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

c) Si teniu altres suggeriments per fer, anoteu-los també per ordre d’importància:

	________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________


14. Afegiu qualsevol comentari que ens vulgueu fer arribar.









Gràcies per la vostra col·laboració!










*Aquest apartat és optatiu. Cal valorar-ne la idoneïtat tenint en compte que una enquesta en la qual s’hagi d’invertir molt de temps probablement tindrà una menor participació i, per tant, les conclusions a què s’arribi seran més difícils d’extrapolar.

