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Trátase dun cuestionario elaborado pola Comisión de igualdade co fin de recoller 
a opinión do cadro de persoal e orientar as medidas do plan de igualdade en 
función das necesidades de actuación percibidas por vós. 

POSTO DE TRABALLO/ DEPARTAMENTO:

3.9 Proposta de cuestionario para o persoal 
Este cuestionario é anónimo.

CON QUE XÉNERO TE IDENTIFICAS?

Home  Muller  Outro 

RESPONSABILIDADES FAMILIARES        fillas/os    familiares dependentes  

Sinala a resposta que máis se adecúe á túa percepción, 
sendo o número 1 o valor máis baixo (nada de acordo), 4 o 
máis alto (moi de acordo) e NS/NC (Non sei/non contesto)

Na empresa hai igualdade de oportunidades para homes e 
mulleres?

Consideras que a empresa está sensibilizada e comprometida 
coa igualdade de trato e de oportunidades?

A formación da empresa é accesíbel para todo o persoal e 
todos os postos? 

A formación que programa a empresa mellora o desempeño 
do teu traballo e aumenta as posibilidades de promoción? 

Coñeces o sistema para a promoción profesional que se aplica 
na empresa? 

Existe igualdade de oportunidades no acceso a promoción 
profesional? 

Coñecedes os teus dereitos de conciliación? 

As medidas de conciliación que oferta a empresa superan as 
establecidas na lexislación?

1 2 3 4 NS/
NC
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Sinala a resposta que máis se adecúe á túa percepción, 
sendo o número 1 o valor máis baixo (nada de acordo), 4 o 
máis alto (moi de acordo) e NS/NC (Non sei/non contesto)

Acollerse a dereitos de conciliación como reducións de 
xornada, excedencias ou concrecións horarias, etc. , inflúe na 
promoción ou no desenvolvemento da carreira profesional?

Sentes que o traballo que fas na empresa é valorado? 

As ordes que recibes son claras e facilitan o desempeño? 

Existe un sistema de comunicación coa dirección útil, 
mediante o que poidas realizar propostas e consultas sobre o 
teu traballo?  

Aplícase un sistema de protección da saúde das persoas 
traballadoras axeitado co traballo que se realiza? (condicións de 
traballo, equipos de protección individual, ergonomía...) 

As traballadoras embarazadas e en período de lactación están 
informadas dos pasos a dar para protexer a súa saúde?

O ambiente de traballo e o trato que recibes é o axeitado?

Realízanse periodicamente recoñecementos médicos?

Realízanse periodicamente avaliacións de riscos psicosociais?

Saberías como actuar se es testemuña ou vítima dunha 
situación de acoso no traballo?

Se es vítima de violencia de xénero ou coñecedora de que hai 
unha compañeira traballadora con esta problemática, saberías 
cales son os teus dereitos na empresa?

Estás informado/a de que se está a negociar un plan de 
igualdade na empresa?

1 2 3 4 NS/
NC



Sinala a resposta que máis se adecúe á túa percepción, 
sendo o número 1 o valor máis baixo (nada de acordo), 4 o 
máis alto (moi de acordo) e NS/NC (Non sei/non contesto)

Estás de acordo coa posta en marcha dun plan de igualdade na 
empresa? Menciona en observacións os motivos (tanto se estás 
a favor como  en contra)

Consideras que hai algunha deficiencia ou necesidade a cubrir 
na empresa para favorecer a igualdade? De ser así, menciona 
en observacións

Que medidas pensas que debería incluír o plan de igualdade da 
empresa?

1 2 3 4 NS/
NC

Observacións:
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