Panoràmic 2017
Itinerari específic per a entitats culturals

Al marcar a la pregunta CAT_B_2.1. Àmbit principal d’activitat del qüestionari general qualsevols
de les opcions de ‘cultura’ s’accedeix al qüestionari específic d’entitats culturals.

CULT_2.1_ Realitzeu activitats formatives (cursos, programes formatius, etc.)?
¨ Sí (continua)
¨ No (torna a l’itinerari general)

CULT_2.2_Quantes activitats formatives heu realitzat en l’any 2016?

¨ 1

¨ 4

¨ 2

¨ 5

¨ 3

¨ 6 o més

CULT_2.3_ Ara us demanarem informació sobre cadascuna de les activitats formatives realitzades
(fins un màxim de 6). El grup de preguntes CULT_2.3.1 es replica tantes vegades com nombre de
cursos s’ha marcat.

CULT_2.3.1_Curs 1:
CULT_2.3.1.1 Quin és el nom de l’activitat formativa? _______________
CULT_2.3.1.2 Quan s’ha realitzat?
¨ 1r trimestre de 2016
¨ 2n trimestre de 2016
¨ 3r trimestre de 2016
¨ 4rt trimestre de 2016
¨ Tot l’any
CULT_2.3.1.3 A on s’ha realitzat? (especifiqueu municipi, codi postal i comarca)
Municipi __________
Codi postal ___________
Comarca _______________

CULT_2.3.1.4 Quin és l’àmbit concret d’activitat? (#pendent revisar opcions de resposta)
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Àmbit de la festa i l’artesania
Àmbit de l’ateneisme cultural
Àmbit dels castellers i falcons
Àmbit dels centres d’estudis
Àmbit del cant coral
Àmbit de la música
Àmbit de la dansa
Àmbit dels diables, bestiari i trabucaires
Àmbit dels gegants i nans
Àmbit del teatre
Àmbit del cinema i la fotografia

CULT_2.3.1.5 Quantes persones han participat? Doneu la dada desagregada per sexes
Dones / nenes

Homes / nens

CULT_2.3.1.6 S’adreça a una franja d’edat concreta?
¨
¨
¨
¨

A menors de 14 anys
A joves d’entre 15 i 18 anys
A majors de 18 anys
A totes les edats

CULT_2.3.1.7 Quin ha estat el total d’hores lectives?

CULT_2.3.1.8 L’activitat formativa disposa d’algun tipus de reconeixement? (en cas
afirmatiu, explicar quin)
¨ Sí (especificar) ___________________
¨ No
CULT_2.3.1.9 L’activitat formativa disposa d’un sistema d’avaluació?
¨ Sí
¨ No

1

CULT_2.3.1.10 Realitzeu l’activitat formativa des del treball en xarxa?
¨
¨
¨
¨
¨

Sí, a través de la federació
Sí, externalitzem el servei a una entitat no lucrativa
Sí, externalitzem el servei a una empresa mercantil
No
Altres (especificar) ________

CULT_2.3.1.11 La persona formadora, quin tipus de relació contractual té?
¨
¨
¨
¨

Contracte laboral subscrit a conveni
Persona sòcia
Persona voluntària (no sòcia)
Altres (especificar) ___________________________

CULT_2.3.1.12 Detalleu els costos de l’activitat formativa:

Contractació del professorat
Producció de materials educatius
Materials necessaris per fer l’activitat
Assegurances
Lloguers
Dietes
Altres (especificar)

euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros

CULT_2.3.1.13 Detalleu ara quines són les fonts d’ingressos de l’activitat formativa:
Aportació de l’entitat
Matrícules
Subvencions
Patrocini privat
Entitats no lucratives
Altres (especificar)

euros
euros
euros
euros
euros
euros
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