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Enquesta 2020 de seguiment des de la perspectiva de 
gènere 

 

 ENSENYAMENT 

 

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

 

1. Treballeu actualment?    

(1) Sí (o estic de baixa laboral)      Passeu a la pregunta 3 

(0) No 

2. Heu treballat després de la titulació? 
(1) Sí           Feu referència a la darrera feina. No contesteu l’apartat SATISFACCIÓ AMB LA FEINA ACTUAL 

(0) No          Passeu a la pregunta 42 

3. Quina feina teniu o és la darrera que heu tingut? .........................................................................  

Nota: NO considerem feina situacions de cangurs, classes particulars esporàdiques o ocupacions molt temporals (com ara feines 

d’estiu). SÍ que considerem feina les pràctiques professionals, la creació d’una empresa pròpia, etc., independentment de tenir 

contracte o no. 

Per a alguns grups d’ensenyaments hi ha categories prefixades a la pregunta (vegeu el catàleg de variables): Podeu 

classificar la vostra feina en un dels àmbits següents?  

 

En relació amb la vostra FEINA ACTUAL (la principal) o la vostra DARRERA FEINA: 

4. Quin any vau començar a treballar-hi? ............... 

5. Què calia per a aquesta feina?  

 (1) La meva titulació específica  

 (2) Només ser titulat/ada 
 

 (3) No calia titulació universitària 

5.1. El treball que feu o que fèieu és propi de la vostra titulació específica?           (1) Sí   (0) No 

5.2. Per a la feina que feu o que fèieu, creieu que cal tenir una titulació universitària?          (1) Sí   (0) No 

6. A quina branca d’activitat econòmica pertany l’empresa on treballeu o treballàveu? .......................... 

7. Quin nivell de responsabilitat teniu o teníeu respecte d’altres persones amb les quals treballeu o treballàveu?  

(1) Direcció/gerència 

(2) Comandament intermedi (cap d’àrea, de secció o de departament, encarregat/ada, cap de taller o d’oficina...) 

(3) Sense responsabilitat sobre altres persones 

8. Quin tipus de contracte teniu o teníeu?    

 (1) Fix / Indefinit  

 (2) Autònom            8.1. En cas “Autònom”, treballeu per: 

   (1) Compte propi  

   
(2) Compte aliè (autònom econòmicament dependent: 75% del rendiment del 
treball d’un sol client) 
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 (3) Temporal  

 (4) Becari/ària  

 
(5) Sense contracte formal 
per escrit 

 

9. Teniu o teníeu una jornada laboral a temps complet?  (excepte “Becari/ària” de la pregunta 8) 

               (1) Sí 

               (0) No (temps parcial...) 

  9.1. Quina és la raó principal per la qual treballeu o treballàveu a temps parcial? 

(1) No he trobat feina a temps complet i en aquesta no m’ofereixen o no m’oferien treballar més hores 

(2) Per estudis 

(3) Per raons domèstiques i/o familiars 

(4) Perquè no vull o no volia treballar més hores 

(5) Per problemes de salut i/o discapacitat 

10. Quantes hores setmanals figuren o figuraven al vostre contracte?  (excepte “Compte propi” de la pregunta 8.1 i “Sense 
contracte formal” de la pregunta 8)  .................... 

11. Quina és la mitjana d’hores setmanals que efectivament dediqueu o dedicàveu a la feina (independentment de les que 
estableix el contracte)? .................... 

12. El vostre lloc de treball us requereix o us requeria viatjar i/o dormir fora del domicili? 

(1) Sí               12.1. Amb quina freqüència? (mitjana aproximada de dies al 
mes) 

(0) No 

13. Quina durada té o tenia el contracte?  (només “Temporal” de la pregunta 8)  

 (1) Menys de 6 mesos (2) Entre 6 mesos i 1 any (3) Més d’1 any 

14. L’empresa és d’àmbit: (1) Públic (2) Privat 

15. Quant guanyeu o guanyàveu anualment (brut)? 

 (1) Menys de 9.000 € (2) Entre 9.000 i 12.000 € (3) Entre 12.001 i 15.000 € 

 (4) Entre 15.001 i 18.000 € (5) Entre 18.001 i 24.000€ (6) Entre 24.001 i 30.000 € 

 (7) Entre 30.001 i 40.000 € (8) Entre 40.001 i 50.000 € (9) Més de 50.000 € 

16. Quants treballadors/ores té l’empresa?  (excepte “Becari/ària” de la pregunta 8)  

 (1) 10 o menys (2) Entre 11 i 50 (3) Entre 51 i 100 

 (4) Entre 101 i 250 (5) Entre 251 i 500 (6) Més de 500 

17. On treballeu o treballàveu (província o país)? 

 (1) Barcelona (2)Tarragona (3) Girona (4) Lleida 

 
(5) Resta de comunitats 
autònomes 

(6) Europa    17.1. En quin país?  

  (7) Resta del món    17.2. En quin continent?  

   17.3. En quin país? 

 

VALORACIÓ DE LA SATISFACCIÓ EN RELACIÓ AMB LA FEINA ACTUAL 

Puntueu de l’1 (gens) al 7 (molta) la satisfacció:  (excepte “Sí” de la pregunta 2 i “Becari/ària” i “Sense contracte formal” de la 
pregunta 8) 

18. Amb el contingut de la feina ............................ 

19. Amb les perspectives de millora i promoció .................................. 
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20. Amb el nivell de retribució .................................. 

21. Amb les mesures de conciliació  ............................ 

22. Amb el clima de treball, la salut laboral i el respecte ............................ 

23. Amb la feina en general  (“Becari/ària” de la pregunta 8 sí que ha de respondre aquí) ............................ 

 

DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ DINS DE L’EMPRESA  (només “Sí” de la pregunta 1 i excepte “Compte propi” de la 
pregunta 8.1) 

24. En l’entrevista de la feina que ocupeu actualment, us van preguntar si teníeu parella o si pensàveu tenir canalla 
a curt termini? 

(1) Sí 

(0) No 

25. Els criteris per a la promoció dins de la vostra empresa són equitatius i basats en la competència professional 
del personal? 

 (1) Sí 

 (0) No      25.1. Considereu que els criteris emprats depenen del sexe o gènere de la  
  persona? 

                         (1) Sí     (0) No 

26. Com creieu que és el vostre sou en relació amb el de persones que realitzen funcions semblants a les vostres en 
la vostra feina actual? 

(1) Inferior 

(2) Igual 

(3) Superior 

VALORACIÓ DE LA TRAJECTÒRIA LABORAL  (excepte “No” de la pregunta 2 i “Compte propi” de la pregunta 8.1) 

27. Des que us vau graduar, heu treballat en més d’una empresa o institució?  

 

(1) Sí   

 

27.1. Heu tingut alguna promoció laboral, tot i que no s’hagi produït 
immediatament després del canvi? 

 (1) Sí      (0) No 

 (0) No   

 

27.2. Heu tingut alguna promoció laboral dins de l’empresa?  

 (1) Sí      (0) No 

DISPOSICIÓ PER EXERCIR FUNCIONS DE DIRECCIÓ/GESTIÓ I OPORTUNITATS QUE OFEREIXEN EL LLOC 
DE TREBALL I L’EMPRESA  (només “Sí” de la pregunta 1 i excepte “Compte propi” de la pregunta 8.1) 

Valoreu de l’1 (inexistent) al 7 (molt alt) el vostre nivell de disposició / el grau en què l’empresa us ofereix 
oportunitats per assumir les funcions següents:  

28/29. Assumir noves funcions o responsabilitats diferents de les que ja desenvolupeu  ............/................. 

30/31. Desenvolupar nous projectes o productes, noves línies d’acció, estratègies, etc.  ............/............... 

32/33. Coordinar equips de treball i gestionar els problemes que se’n puguin derivar (deguts a la manca de 

competència/experiència del personal, les resistències al canvi, etc.)  ............/.................. 

34/35. Assumir funcions, tasques o projectes d’alta visibilitat dins de l’empresa  ............/.................. 

36/37. Assumir un rol clau en la presa de decisions que puguin tenir impacte directe en el negoci  ............/.................

38/39. Viatjar freqüentment (dues vegades al mes o més)  ............./................ 
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Valoreu de l’1 (gens) al 7 (molta) la vostra disposició per: 

40. Anar a treballar a una altra ciutat o un altre país (mobilitat geogràfica)  .................. 

41. Augmentar la dedicació en funció de la necessitat  ..................  

 

RENDIMENT ACADÈMIC I ESTATUS SOCIOEDUCATIU  

42. Quina és la nota del vostre expedient acadèmic? 

 (1) Aprovat (2) Notable (3) Excelꞏlent (4) Matrícula 

43. Des que vau acabar els estudis, heu continuat o continueu estudiant?  (en el cas d’haver fet més d’una tipologia de 
formació, assenyaleu la que tingui més rellevància per als assoliments professionals actuals) 

 
(1) No (2) Sí, cursos especialitzats (3) Sí, una llicenciatura o 

equivalent 

 (4) Sí, un postgrau o un màster (5) Sí, un doctorat (6) Altres 

44. Quin és el nivell d’estudis més elevat dels vostres progenitors? 

 
(1) Tots dos tenen estudis primaris / 
sense estudis 

(2) Un dels dos té estudis 
mitjans 

(3) Tots dos tenen estudis mitjans 

 (4) Un dels dos té estudis superiors 
(5) Tots dos tenen estudis 
superiors 

 

 

DADES PERSONALS, ESTRUCTURA DE LA LLAR I CONCILIACIÓ FAMILIAR I LABORAL 

45. Any de naixement: .................... 

46. Quina és l’estructura de la vostra llar? 

 (1) Visc sol/a (2) Visc en parella 

 (3) Visc amb els pares (4) Comparteixo pis 

47. Teniu fills o filles a càrrec vostre?  

 (1) Sí     47.1. Quants?  (1) Un/a 

   (2) Dos/dues 

   (3) Tres o més 

 (0) No   

48. Quina edat té el vostre fill o filla més petit?  (només “Sí” de la pregunta 47) 

 (1) Menys de 3 anys (2) Entre 3 i 6 anys 

 (3) Entre 7 i 12 anys (4) Més de 12 anys 

49. Teniu altres persones dependents a càrrec vostre?  (no han de viure necessàriament a la llar familiar) 

 (1) Sí       49.1. Quantes? ................ 

 (0) No   

50. Quantes hores dediqueu, aproximadament, a les tasques de la llar i de cura a persones dependents? 
50.1. Entre setmana  ......... 
50.2. El cap de setmana  ......... 

51. Teniu ajuda domèstica d’una tercera persona per a les tasques de la llar, la cura dels fills/filles i/o d’altres 
persones dependents?  (l’ajuda ha de ser d’una tercera persona diferent de la persona entrevistada i de la parella, 
independentment de si viu al nucli familiar i/o de si rep remuneració) 

 (1) Sí 51.1. Quantes hores a la setmana?     (1) Fins a 5 hores setmanals 

 (0) No  (2) De 6 a 10 hores setmanals 
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   (3) D’11 a 20 hores setmanals 

   (4) Més de 20 hores setmanals 

52. En quin nivell professional es troba la vostra parella?  (només “Visc en parella” de la pregunta 46 i excepte “No” de la 
pregunta 2) 

 (1) En un nivell superior al meu (2) En un nivell equivalent al meu 

 (3) En un nivell inferior al meu (4) No treballa 

53. En quin grau creieu que la carrera professional de la vostra parella dificulta o limita la vostra?  (només “Visc en 
parella” de la pregunta 46 i excepte “No treballa” de la pregunta 52 i “No” de la pregunta 2) 

 (1) Gens (2) Poc (3) Bastant (4) Molt 

54. Creieu que és adequada la distribució entre el temps dedicat a la feina remunerada, a la cura i les tasques 
familiars i a vosaltres?  (excepte “No” de la pregunta 2) 

 (1) Sí  

 (0) No         54.1. Quina de les afirmacions següents descriu millor la inadequació? 

  (1) Dedicació excessiva a la feina remunerada en detriment de la família 

  (2) Dedicació excessiva a la família en detriment de la feina remunerada 

  
(3) La feina remunerada i la dedicació a la família no em deixen temps per a mi (per 

fer activitats d’oci, formació...) 

 
55. A l’empresa on treballeu o treballàveu, hi ha mesures addicionals a les establertes per la legislació vigent que 
facilitin la compatibilitat entre el temps personal i el laboral?  (excepte “No” de la pregunta 2 i “Compte propi” de la pregunta 
8.1) 

 (1) Sí  (0) No      Passeu a la pregunta 56 

  55.1. Especifiqueu quines:  

  Horari flexible (1) Sí (0) No  

  Banc d’hores (1) Sí (0) No  

  Jornada intensiva (1) Sí (0) No  

  Jornada reduïda (1) Sí (0) No  

  Treball des de casa  (1) Sí (0) No  

 55.2. Us heu acollit a alguna d’aquestes mesures? 

  (1) Sí            (0) No      Passeu a la pregunta 55.3  

 
 55.2.1. En el cas que us hi hàgiu acollit, especifiqueu a quina o 
 a quines: 

 

   Horari flexible (1) Sí (0) No  

   Banc d’hores (1) Sí (0) No  

   Jornada intensiva (1) Sí (0) No  

   Jornada reduïda (1) Sí (0) No  

   Treball des de casa  (1) Sí (0) No  

      

 55.3. Creieu que la utilització d’alguna d’aquestes mesures pot tenir o ha tingut alguna 
conseqüència en la vostra trajectòria laboral?  

 (1) Sí (0) No  
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EN CAS DE DESOCUPACIÓ  (només “No” de la pregunta 1) 

 

 

56. Actualment esteu cercant feina? 

 

 

(1) Sí        Passeu a la pregunta 58 

(0) No 

Nota: Considerem que “esteu cercant feina” si les últimes quatre setmanes n’heu estat cercant i, si en trobéssiu avui, 
estaríeu disposat/ada a incorporar-vos-hi com a màxim abans de dues setmanes. 

57. En cas que NO, per quins motius? 

 (1) Continuar estudiant / oposicions  

 

(2) Maternitat / paternitat / cura 
d’un familiar    

57.1. En cas de permís o excedència per “Maternitat / paternitat / cura d’un 
familiar”, un cop acabada, teniu expectatives de cercar feina?  

(1) Sí        Fi de l’enquesta 

(0) No       Fi de l’enquesta 

 
(3) Jubilació 

(4) Altres 
 

58. Quant de temps fa que cerqueu feina?  (només “Sí” de la pregunta 56) 

 (1) Menys de 6 mesos (2) Entre 6 mesos i 1 any (3) Entre 1 i 2 anys (4) Més de 2 anys 

 


