
ENQUESTA COMPROMÍS SOCIAL 

En el marc del procés de seguiment i avaluació de les iniciatives de compromís social 
de la UPC,  hem dissenyat una enquesta adreçada a tota la comunitat universitària (e

studiantat, PDI, PAS).

Et demanem la teva col·la oració per respondre. No necessitaràs més de 5 minuts.

 L'enquesta estarà o erta fins al dia 10 de novem re!

 Moltes gràcies!

En compliment del que esta leix la normativa de protecció de dades, les dades perso
nals recollides en aquesta enquesta, seran tractades i incloses als fitxers de la UPC pe

r dur a terme l'anàlisi proposada en l'enquesta. Podràs exercir, en qualsevol 
moment, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les teves dadesreco

pilades i arxivades. L'exercici d'aquests drets s’ha d'efectuar mitjançant una 
comunicació escrita dirigida al responsable de seguretat LOPD de la UPC a l'adreça 

atic@upc.edu. Les dades personals recollides en aquesta enquesta són totalment 
confidencials i qualsevol informe final fruit d'aquest qüestionari només en reflectirà 

els resultats globals.

Secció A: A. Dades d'identificació personal

A1. 1. Amb quina de les opcions següents t'identifiques més: 

 
Dona

Home

No binari

NS/NC



A2. 2. Quant temps fa que estudies i/o treballes a la UPC?

 
1 any o menys

Entre 1 i 3 anys

Entre 3 i 5 anys

Entre 5 i 15 anys

Més de 15 anys

Secció B: B. Interessos socials

B1. 3. Indica el teu grau de coneixement respecte dels objectius de
desenvolupament sostenible (ODS):

 
No els conec

Els conec poc

Els conec força

Els conec molt

NS/NC

B2. 4. Indica el teu grau de participació en espais de compromís i
transformació socials  (moviments socials, entitats o associacions,
sindicats, organitzacions polítiques, manifestacions...):

 
No hi participo

Hi participo poc

Hi participo força

Hi participo molt

NS/NC

Secció C: C. Percepció sobre el compromís social de la UPC

C1. 5. A quins d’aquests temes la UPC hauria de reforçar la importància
que els dona actualment? Marca’n 5 com a màxim. 

Les desigualtats socio-econòmiques

La crisi climàtica

La pèrdua de biodiversitat

L’esgotament de recursos i la crisi energètica



Els conflictes bèl·lics

L’accés obert al coneixement

Les desigualtats de gènere

L’exclusió de les persones amb discapacitat o diversitat funcional

La pèrdua de diversitat cultural, incloent-hi la cultura i la llengua catalana

La formació i el desenvolupament cultural

El benestar i la salut

L’ètica i l’humanisme en la tecnologia

Les perspectives d’emancipació del jovent

C2. 6. Penses que la UPC s'hauria d’implicar en la resolució d’alguna
necessitat social o temàtica concreta en què actualment no treballa?

Sí

No

C3. Argumenta la resposta:

C4. 7. Penses que els membres de la UPC troben en la Universitat un
espai on desenvolupar les seves inquietuds socials? 

Sí

No

C5. Argumenta la resposta:



C6. 8. Indica la importància que penses que hauria de tenir la formació en
sostenibilitat i compromís social entre l'estudiantat de la UPC:

Molt baixa

Baixa

Alta

Molt alta

NS/NC

Secció D: D. Divulgació del compromís social de la UPC

D1. 9. Indica el teu grau de coneixement respecte de les iniciatives
següents:

Desconec la
iniciativa

N'he
sentit a
parlar

Conec algú
que hi ha
participat

Hi he
participat NS/NC

Inclusió UPC: orientació psicològica i atenció a la diversitat,
adaptacions docents, accessibilitat.

Igualtat UPC: protocol d’assetjament sexual, mesura de sostre de
vidre, perspectiva de gènere a la docència, campanyes.

UPC Sostenible: Energia, Recircula, Acció Climàtica, Campus
Saludable.

Centre de Cooperació per al Desenvolupament: Campanya 0’7%,
convocatòria d’ajuts, voluntariat.

UPC Alumni: clubs Alumni, servei d’orientació professional

UPC Arts: agendes culturals dels centres.

Canvia el món amb la UPC: Premi al Compromís Social, portal
d’informació, canal de YouTube.

D2. 10. Majoritàriament, per quins canals creus que s'hauria de rebre la
informació de les iniciatives de compromís social? Marca'n un màxim
de 3.

Web de la UPC

Web del meu centre

Instagram

Twitter

Aplicació UPC

Correu electrònic

Sessió de benvinguda/acollida del grau/màster



Secció E: E. Comentaris i/o observacions

E1. Afegeix qualsevol comentari que no s’hagi tractat a l’enquesta:
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