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Cuestionario á poboación en xeral

Mobilidade

1. Como adoita desprazarse habitualmente?
Marca só unha oval.

 En vehículo privado

 En transporte público

 Andando

 Outro: 
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2. Cre que o núcleo urbano do seu municipio é accesible para todas as persoas maiores,
nenos/as, persoas con discapacidade, etc.?
Marca só unha oval.

 Si

 Non

Ocio e tempo libre

3. E con que frecuencia realiza as seguintes actividades?
Marcar só unha oval por fila.

Nunca Case
nunca

Varias veces
ao mes

Varias veces á
semana

Todos os
días

Ir ao cine
Ler libros
Ver a televisión
Escoitar música
Saír cos amigos/as a
tomar algo
Dar un paseo
Ver series por internet

4. Fai vostede deporte?
Marca só unha oval.

 Si Pasa á pregunta 5.

 Non Pasa á pregunta 8.

Deporte

5. Que deporte adoita practicar?
Selecciona todas as opcións que correspondan.

 Fútbol

 Baloncesto

 Voleibol

 Ximnasia

 Atletismo

 Ciclismo

 Tenis

 Pádel

 Outro: 
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6. E cales son os principais motivos polos que fai deporte?
Selecciona todas as opcións que correspondan.

 Estar en forma

 Diversión ou entretemento

 Motivos de saúde

 Relaxarme

 Gústame o deporte

 Outro: 

7. Considera que está cuberta a demanda deportiva no seu municipio?
Marca só unha oval.

 Si

 Non

A vida en familia: opinións, actitudes, valores,
comportamentos e conciliación familiar

8. De media, nun día laborable normal, canto
tempo emprega aproximadamente nas
tarefas do fogar? Por tarefas do fogar
entendemos cousas que se fan na casa
como: cociñar, fregar os pratos, limpar,
ocuparse da roupa, facer a compra e
mantemento da casa. Non nos referimos ao
coidado dos nenos e das nenas nin ás
actividades ao aire libre

9. Podería dicirme se ten dificultade habitualmente, ocasionalmente ou nunca para
compaxinar o seu traballo con...?
Se non fai algunha das tarefas ou nunca traballou, marcar a opción non procede.
Marcar só unha oval por fila.

Nunca Ocasionalmente Habitualmente Non procede, non
fago esta tarefa

A realización de tarefas
domésticas (compra,
limpeza, preparación de
alimentos)
O coidado dos/as fillos/as
(acompañamento a
médicos, colexios, etc.)
O coidado de persoas da
súa familia que non poidan
valerse por si mesmas
A realización de trámites
administrativos e
burocráticos (acudir ao
banco, realizar papeleos
coa Administración,
Facenda, Concello)
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10. Podería dicirme se CASARSE OU VIVIR EN PARELLA supúxolle algún cambio na súa vida
profesional tales como...?
Se non se casou ou nunca viviu en parella, marcar a opción "Non procede" en todos os ítems
Marcar só unha oval por fila.

Si Non Non procede, nunca vivín en parella

Deixou de estudar antes do
desexado
Estabilizou o seu emprego
Reduciu a súa actividade laboral
(por exemplo, traballar a tempo
parcial)
Interrompeu o seu traballo durante
un ano ou máis
Aceptou un traballo inferior á súa
formación
Limitou as súas oportunidades de
promoción
Deixou de traballar
definitivamente

11. Ten ou tivo algunha vez vostede parella?
Marca só unha oval.

 Si

 Non

12. E na actualidade ten parella?
Marca só unha oval.

 Si Pasa á pregunta 13.

 Non Pasa á pregunta 16.

13. Cal é o sexo da súa parella?
Marca só unha oval.

 Home

 Muller

 Outro: 

14. Nun día laborable normal, canto tempo
emprega A SÚA PARELLA aproximadamente
nas tarefas do fogar? Por tarefas do fogar
entendemos cousas que se fan na casa
como: cociñar, fregar os pratos, limpar,
ocuparse da roupa, facer a compra, e o
mantemento da casa? Non nos referimos ao
coidado dos/as nenos/as nin ás actividades
de tempo libre
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15. En relación ás tarefas domésticas no seu fogar, quen se fai cargo das seguintes?
Se algunha das tarefas non ten lugar no seu fogar, ou non vive coa súa parella marcar a opción
"Non procede"
Marcar só unha oval por fila.

Sempre
eu

Habitualmente
eu

Máis
ou

menos
por

igual a
miña

parella
e eu

Habitualmente
a miña parella

Sempre
a miña
parella

Faino
unha

terceira
persoa

Non
procede

Pasar o ferro
Facer pequenas
reparacións na
casa
Cociñar
Coidado de
mascotas ou
animais
domésticos
(alimentación,
compras aseo,
paseo, etc.)
Realizar
pequenas
xestións
relacionadas cos
gastos da casa
(pago de recibos
de luz, auga,
teléfono, etc.)
Facer a colada
Limpeza de
baños e aseos
Facer a compra
Decidir que se
vai comer ó día
seguinte
Coidar ás
persoas da
familia

16. Ten vostede fillos/as?
Marca só unha oval.

 Si Pasa á pregunta 17.

 Non Pasa á pregunta 18.
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17. Podería dicirme se ter tido o SEU PRIMEIRO/A FILLO/A supúxolle algún cambio na súa
vida profesional tales como...?
Se non tivo ningún fillo/a, marcar a opción "Non procede" en todos os ítems
Marcar só unha oval por fila.

Si Non

Deixou de estudar antes do
desexado
Estabilizou o seu emprego
Reduciu a súa acitividade laboral
(por exemplo, traballar a tempo
parcial)
Interrompeu o seu traballo durante
un ano ou máis
Aceptou un traballo inferior á súa
formación
Limitou as súas oportunidades de
promoción
Deixou de traballar
definitivamente

Condutas e actitudes sexistas

18. Cando dúas persoas manteñen unha relación, o habitual é que teñan bos e malos
momentos. Gustaríame preguntarlle algunhas cuestións sobre como foron ou son as súas
relacións en parella. Algunha vez algunha das súas parellas...?
Se nunca tivo parella, marque a opción "Non procede" en todos os items
Marcar só unha oval por fila.

Si Non Non procede

Tratou de evitar que se
relacionase con familia directa ou
parentes
Enfadouse se falaba con outro
home ou muller
Sospeitou inxustificadamente que
lle era infiel
Impediulle tomar decisións
relacionadas coa economía da
familia e/ou realizar compras de
forma independente
Ignoráballe e tratáballe con
indiferenza
Tratou de impedirlle que vira aos
seus amigos/as
Non lle deixaba traballar ou
estudar fóra do fogar
Esperaba que lle pedise permiso
antes de ir pola miña conta a
determinados sitios como por
exemplo un hospital, un centro
comercial, cultural, deportivo, etc.
Negouse a darlle cartos para os
gastos do fogar cando a parella
tiña cartos para outras cousas
Insistiu en saber onde estaba
nalgún momento
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19. Sen pensar só en relacións de parella, senón na vida en xeral, algunha vez alguén do sexo
oposto nalgunha ocasión...?
Marcar só unha oval por fila.

Si Non

Intentou obrigarlle a realizar
calquera tipo de acto sexual que
vostede non quería realizar?
Mandoulle piropos pola rúa que
considerou inapropiados?
Realizoulle tocamentos de tipo
sexual ou fixo algunha outra
cousa de tipo sexual que vostede
non quería?
Miroulle de maneira lasciva
causándolle malestar?
Fixo que se sentira intimidado/a?
Intentou obrigarlle a ter relacións
sexuais que ó final non tiveron
lugar?
Fixo que sentira medo na rúa
cando volvía á súa casa pola
noite?

20. Para abordar unha situación de violencia de xénero no seu territorio, que recursos pensa
que son máis prioritarios? Por favor, marque 3 como máximo.
Selecciona todas as opcións que correspondan.

 Pulseira que controla ao maltratador se intenta acercarse á vítima

 Axuda médica

 Apoio psicolóxico

 Apoio xurídico

 Información telefónica sobre violencia de xénero

 Pisos protexidos e/ou casas de acollida

 Teléfono que conecta directamente á vítima con atención especializada

 Axudas económicas

 Facilidades no traballo (flexibilidade horaria, ausencias xustificadas, etc.)

 Outro: 
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21. Para rematar este bloque, podería dicirme o seu grao de acordo coas seguintes
afirmacións?
Marcar só unha oval por fila.

Nada de
acordo

En
desacordo

Algo de
acordo

Totalmente de
acordo

A maternidade é a maior
fonte de satisfacción para as
mulleres
As mulleres deben coidar o
seu aspecto físico
Ás mulleres gústanlle os
cotilleos
Aos homes interésalles máis
os deportes que ás mulleres
A muller ten capacidade
natural para as tarefas
domésticas e o coidado de
persoas
Os homes son máis
arriscados que as mulleres
Os homes son máis torpes
para tarefas delicadas
Os homes quéixanse máis
do traballo
Os homes teñen máis
capacidade para ler un plano
En líneas xerais, os homes
conducen mellor
Os homes poden coidar dos
seus fillos/as igual ou mellor
que as mulleres
Aos homes dáselles mellor
as reparacións domésticas
que ás mulleres

Percepcion sobre a situación de (Des)Igualdade no seu
municipio

22. Imos preguntarlle pola situación das persoas no seu concello. Como cualificaría vostede
as desigualdades que actualmente existen entre homes e mulleres: moi grandes, bastante
grandes, pequenas, ou case inexistentes?
Marca só unha oval.

 Moi grandes

 Bastante grandes

 Pequenas

 Case inexistentes

 Ningunha

 Non sei
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23. Mais en concreto, cre vostede que a situación das mulleres no seu concello é mellor, igual
ou peor que a dos homes nos seguintes aspectos?
Marcar só unha oval por fila.

Peor Igual Mellor Non sei

Os salarios
As posibilidades de ascenso no
traballo
As oportunidades para atopar un
emprego
A estabilidade no posto de traballo
O acceso á educación superior
(universidade, enxeñarías, etc.)
O acceso a postos de
responsabilidade nas empresas
As posibilidades de compaxinar
vida laboral e familiar
O acceso a postos de
responsabilidade política

24. Como cre vostede que podería mellorar a situación nalgún dos ámbitos que marcou como
"peor" na pregunta anterior?
 

 

 

 

 

25. E está de acordo coas seguintes afirmacións pensando no Concello no que reside?
Marcar só unha oval por fila.

Nada de
acordo

En
desacordo

Algo de
acordo

Totalmente de
acordo

Non
sei

O transporte público é bo
Hai suficientes servizos
para a atención de
persoas maiores
dependentes
Existen suficientes
servizos para a atención
de nenos/as (garderías,
ludotecas...)
Os servizos sanitarios son
de boa calidade
Existen suficientes
servizos educativos
Hai suficientes alternativas
de ocio e tempo libre
Foméntase o papel da
muller na vida cultural
Síntome segura/o
As mulleres son as
persoas que máis se
ocupan do coidado dos
nenos/as e das persoas
dependentes
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26. Cales pensa que son os 3 problemas que máis afectan á MULLER do seu municipio hoxe
en día?
Selecciona todas as opcións que correspondan.

 A diferenza salarial respecto aos homes

 Falta de recoñecemento social do traballo

 A violencia de xénero

 Falta de formación

 A falta de conciliación laboral-familiar

 A falta de recursos económicos

 A inestabilidade laboral

 A falta de representación pública

 A mobilidade

 O paro

 Saúde física e emocional

 A escaseza de recursos para acceder a cultura, deporte e ocio municipais

 Falta de tempo

 A Inseguridade

 Outro: 

27. Cales pensa que son os 3 problemas que máis afectan ao HOME do seu municipio hoxe
en día?
Selecciona todas as opcións que correspondan.

 Falta de formación

 A falta de conciliación laboral-familiar

 A inseguridade

 A diferenza salarial respecto ás mulleres

 A escaseza de recursos para acceder a cultura, deporte e ocio municipais

 Falta de tempo

 A mobilidade

 O paro

 A falta de representación pública

 A inestabilidade laboral

 A falta de recursos económicos

 Saúde física e emocional

 Falta de recoñecemento social do traballo

 Outro: 
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28. Das seguintes posibles accións, cales pensa que son as máis necesarias de realizar no
seu concello? Por favor, marque un máximo de 3.
Selecciona todas as opcións que correspondan.

 Difusión dirixida á poboación e ás empresas sobre dereitos, permisos e beneficios
relacionados cos permisos de maternidade/paternidade

 Sensibilizar á poboación en materia de violencia de xénero, procurando así superar os
estereotipos e as opinións sexistas

 Mellorar a prevención da violencia contra as mulleres

 Implicar aos homes nas tarefas domésticas e de coidado

 Eliminar a brecha salarial que existe entre homes e mulleres

 Educar en igualdade dende os centros educativos

 Concienciar ao tecido empresarial sobre a importancia de desenvolver medidas para a
conciliación da vida familiar e profesional

 Facilitar a vida persoal, laboral e familiar a través da racionalización de horarios laborais e
a implicación das empresas e das Administracións Públicas

 Aumentar a presenza das mulleres nos espazos de toma de decisións

 Outro: 

29. Ten vostede coñecemento de que no seu entorno máis cercano (súa nai, fillas, irmás,
amigas, veciñas, compañeiras de traballo, etc.) haxa ou houbo algunha muller vítima de
malos tratos por parte do seu marido/parella ou exmarido/exparella?
Marca só unha oval.

 Si

 Non

Actitudes e opinións cara a violencia de xénero
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30. E cales pensa que son as tres razóns máis importantes que están detrás da violencia
sobre as mulleres?
Marcar só unha oval por fila.

1ª Causa máis
importante

2ª Causa máis
importante

3ª Causa máis
importante

O paro
Os problemas psicolóxicos
ou mentais
O ter sufrido malos tratos
físicos ou sexuais
As crenzas e as prácticas
relixiosas
Os cambios nas
responsabilidades que
asumen agora mulleres e
homes dentro das
relacións
A extensión de internet e
as redes sociais
O consumo de drogas
(opiáceos, cocaína, etc.)
A violencia de películas,
series, programas emitidos
pola televisión
Un baixo nivel educativo
O patriarcado
O abuso de alcohol
A pobreza
Os conflitos de parella e os
problemas derivados de
separacións e divorcios
(obrigación de pagar á
excónxugue, a custodia
dos fillos/as...)

31. Que medidas cre que se deberían tomar para acabar coa violencia de xénero? Marque 2
como máximo!
Selecciona todas as opcións que correspondan.

 Levando a cabo campañas de sensibilización

 Publicar os nomes dos maltratadores en medios de comunicación

 Dotando de recursos específicos e apoio psicolóxico e xurídico

 Aplicación da lei e cumprimento de condenas por parte de maltratadores

 Educando en igualdade e o respecto a nenos e nenas

 Integración de todas as instancias que traballan para solucionar e dar axuda a este
problema, buscando a máxima cooperación

 Outro: 

Loita contra a Violencia de Xénero
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32. Sabería vostede a onde dirixirse nun primer momento no caso querer obter información e
asesoramento sobre violencia de xénero?
Marca só unha oval.

 Teléfonos autonómicos de atención ás vítimas

 Xulgados

 Garda Civil

 Teléfono de atención xeral ás vítimas (016)

 Policía Local

 Asociacións de mulleres

 Servizos Sociais

 Centros de Informacíon ás Mulleres (CIM's)

 Centro de saúde

 Outro: 

33. Cal cre vostede que son as dúas razóns principais polas que hai mulleres vítimas de
violencia de xénero que non denuncian ao seu agresor?
Selecciona todas as opcións que correspondan.

 Por vergoña. Ocultar a agresión ao entorno máis próximo

 Porque consideran que a agresión estaba xustificada

 Porque dependen economicamente do seu agresor

 Porque o proceso xudicial é moi custoso

 Porque non consideran a agresión como algo grave

 Por medo

 Polos seus fillos/as

 Por falta de confianza nas autoridades e na Lei

 Outro: 

Datos persoais

34. En que concello reside?

35. Cantas persoas viven no seu fogar incluído/a
vostede?

36. Quen é a persoa que aporta máis ingresos ao fogar?
Marca só unha oval.

 Eu

 A miña parella

 Os dous por igual

 Outro: 
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37. Podería dicirme cal é o seu sexo?
Marca só unha oval.

 Home

 Muller

 Xénero non binario

 Outro: 

38. E cantos anos cumpriu no seu último
aniversario?

39. Actualmente está vivindo...?
Marca só unha oval.

 Só/soa

 Só/soa cos seus fillos/as

 Coa súa parella

 Coa súa parella e máis os fillos/as

 Co seu pai e/ou nai con ou sen irmáns/irmás

 Coa súa parella, fillos/as, e outros familiares

 Outro: 

40. E en cal das seguintes situacións se encontra vostede actualmente?
Marca só unha oval.

 Asalariado/a

 Xubilado/a ou pensionista

 En paro e busca o seu primeiro emprego

 En paro e traballou antes

 Estudante

 Traballo doméstico non remunerado

 Traballo por conta propia

 Outro: 

41. E cal é/era a súa actual/última ocupación ou oficio? É dicir, en que consiste/tía
especificamente o seu traballo? (Precisar o máis posible nas actividades realizadas,
EXEMPLO: auxiliar de clínica, axente de seguridade, esteticista, garda forestal, terapeuta
ocupacional, patronista de roupa, etc.)
 

 

 

 

 

42. Cales son os estudos de máis alto nivel
oficial que ten cursado?
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Con tecnoloxía de

43. Onde os agruparía?
Marca só unha oval.

 Sen estudos

 Primaria

 Secundaria

 FP

 Bacharelato

 FP Superior

 Licenciado/Diplomado/Graduado universitario

Grazas!

44. Tes algunha observación final ou proposta que nos queiras comentar?
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