
Dades personals

Nom i cognoms

Edat Sexe Dona Home

Formació acadèmica

Dades professionals

Càrrec

Centre educatiu

Demarcació territorial

Amb aquest qüestionari us convidem a fer una valoració de les activitats del "Ni +, ni - =s". És important que 
dediqueu 5 minuts a respondre l'avaluació perquè gràcies a la vostra participació podrem introduir millores 
en futures edicions.

Un cop hagueu emplenat les vostres dades i l'avaluació de les activitats, al final del document trobareu un
botó que convertirà les respostes a un fitxer de dades que podreu enviar fàcilment per correu electrònic.

Dades personals i professionals

Avaluació de l'experiència 1: Noies i nois a l'educació. Diagnosi d'algunes diferències

Valora les següents 
activitats:

Adequació de l'activitat 
als objectius

Contribució a la 
sensibilització de l'alumnat

Influència en la tria de 
branca professional

gens poc força molt gens poc força molt gens poc força molt

Trenquem els tòpics  
Joc de cartes 

L'arbre laboral de la meva 
família

Enquesta laboral  
al meu barri

Estadístiques. 
Exercici matemàtic

Anàlisi text periodístic  

Lectura i interpretació de 
gràfics estadístics

Problemes amb el formulari? 
Aquest és un formulari dinàmic que permet fer l'enviament automatitzat i ràpid de les respostes via correu electrònic. Per aquest 
motiu, és necessari que disposeu de la versió 6.0 o superior del programari Acrobat Reader. Si teniu problemes per obrir o enviar 
el formulari, podeu descarregar gratuïtament la darrera versió del programari a: www.adobe.com/reader  
Per qualsevol dubte o problema tècnic amb el formulari, contacteu a: nimesnimenysiguals@gencat.cat 



Si us plau, un cop emplenat el qüestionari, 
cliqueu el següent botó per enviar les dades per correu electrònic:

Avaluació de l'experiència 2: Noies i nois en la societat: Existeix la igualtat?

Valora les següents 
activitats:

Adequació de l'activitat 
als objectius

Contribució a la 
sensibilització de l'alumnat

Influència en la tria de 
branca professional

gens poc força molt gens poc força molt gens poc força molt

El joc de les imatges i 
els espais de participació 

La graella de les feines 
de casa: Com es 

reparteixen?

Un relat titulat: 
"Per ser una noia  

o un noi"

Números triangulars 
Ada Lovelace

  
Missatges publicitaris

Qui és qui? 
Dones científiques

Grans "petits invents"

Avaluació de l'experiència 3: Noies i nois, fent camí cap a la igualtat

Valora les següents 
activitats:

Adequació de l'activitat 
als objectius

Contribució a la 
sensibilització de l'alumnat

Influència en la tria de 
branca professional

gens poc força molt gens poc força molt gens poc força molt

Triar feina no és cap joc

Fes-te valdre: 
Treballa't el teu 

currículum

Vides compartides: 
amb quina et quedes?

Literatura segle XX.

Desenvolupament humà 
desigual.

Organitzem la societat

Tecnologies de la 
comunicació: Internet

Tens algun suggeriment, observació, aportació?

Protecció de dades: d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, 
les dades personals consignades en aquest document s’incorporaran al fitxer automatitzat de la Direcció General d’Igualtat d’Oportunitats en el 
Treball que es duen a terme en el desenvolupament de les competències que li són atribuïdes legalment. 
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’aquestes dades mitjançant un escrit adreçat a la Direcció General 
d’Igualtat d’Oportunitats en el Treball, presentat a l’Assessoria Jurídica del Departament de Treball al C/ Sepúlveda, 148-150 de Barcelona
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