
 

ENQUESTA Qui fa què? 

L'Enquesta analitzada té com a objectiu la reflexió sobre el repartiment de tasques a les llars, 

així com la visualització de moltes d'aquestes tasques, històricament invisibilitzades, realitzades 

majoritàriament per a dones.  

L'estudi es duu a terme com a motiu d'una campanya de sensibilització a les escoles per part de 

la regidoria d'igualtat i cultura, per a introduir el debat sobre la repartició de feines a l'entorn 

familiar. 

La metodologia utilitzada es basa en la publicació d'un formulari a la web de l'ajuntament de 

Premià de dalt on la ciutadania, de manera voluntària, per respondre un total de 28 preguntes, 

que donaran una informació per a obtenir un coneixement general sobre el propòsit marcat. 

A l'enquesta han participat 44 persones més una enquesta nul·la per motius de forma, amb una 

distribució interna de 32 dones (73%) i 11 (27%) homes. 

 

Aquesta participació majoritària de dones ja marca d'entrada un interès major en les dones que 

en els homes amb relació a l'anàlisi i la reflexió del tema a tractar.  

Seria interessant per a altres edicions de l'enquesta, trobar algun mecanisme per a dinamitzar 

la participació masculina.  

D'aquesta bretxa en la participació es poden extraure les següents conclusions: 

• Les dones tenen més interès a visualitzar les tasques de la llar 

• Les dones participen més als espais on s'ha difós l'enquesta 

• Els homes que han participat en l'enquesta estan tenen interès en la qüestió analitzada 

• Els homes que han participat en l'enquesta formen part dels espais on s'ha difós l'enquesta. 

L'enquesta té 3 blocs diferenciats de preguntes: 
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1. Tasques per a realitzar a les llars 

2. Tasques per a realitzar a fora de la llar 

3. Tasques de cures vers als infants 

 

BLOC 1: Tasques 
realitzades a la llar 

BLOC 2: Tasques realitzades fora de 
la llar 
 

BLOC 3: Tasques de 
cures dels infants 
 

1. Anar a 
comprar  

2. Cuinar 
3. Parar i desparar taula 
4. Pensar els menús 
5. Rentar els plats / 
posar i treure el 
rentaplats 
6. La neteja 
7. La bugada 
8. La neteja de la cuina 
9. La neteja dels banys 
10. Fer els llits 
11. Mantenir la casa en 
ordre 
12. Tasques de 
manteniment (bricolatge) 
13. Tenir cura de les 
mascotes 
 

14. 
Organitzar 
festes i 
celebracio
ns 
familiars   

15. Gestions externes (bancs, 
encàrrecs...) 
16. L’administració 
17. Portar el cotxe al taller 
 

18. Portar i 
recollir els 
infants a 
l'escola i 
d’altres 
activitats  

19. Participar en l’AFA i 
en l’escola 
20. Ajudar els infants 
amb els deures 
21. Supervisar l’ús 
d’internet i de la TV 
22. Assignar-los 
responsabilitats 
adequades a la seva 
edat 
23. Llevar-se a la nit 
quan es desperten 
24. Comprar-los roba i 
calçat 
25. Conèixer les seves 
amistats 
26. Saber-ne els gustos 
musicals, aficions... 
27. Acompanyar en la 
tria de contes, joguines, 
activitats que afavoreixin 
el seu desenvolupament 
28. Acompanyar en la 
presa de decisions (tria 
d’estudis...) 
 
 

 

 

 

 


