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TTRRAANNSSIICCIIÓÓ  DDEE  PPEERRSSOONNEESS    
DDEELL  MMÓÓNN  EEMMPPRREESSAARRIIAALL  AALL  TTEERRCCEERR  SSEECCTTOORR  

((PPrrooffeessssiioonnaallss))  
 

 
Aquest qüestionari s’ha elaborat per obtenir informació per l’estudi 
“Transició de persones del món empresarial al Tercer Sector”, realitzat per 
l’Observatori del Tercer Sector. Si desitja més informació sobre la 
investigació pot trobar-la a la web www.tercersector.net 

La informació recollida a través d’aquest qüestionari és totalment 
confidencial i les dades seran sempre presentades de forma agregada.  

Enviarem a tots els participants de l’enquesta un paper d’investigació amb 
les principals conclusions de l’estudi. Per rebre el material de l’estudi serà 
necessari que vostè ens faciliti un correu electrònic. Aquesta informació serà 
sol·licitada al final del qüestionari. 
 
Per a qualsevol dubte o aclaració pot contactar amb nosaltres al telèfon 93 
217 72 97 i  preguntar per: Mariana Mendes 
(mariana.mendes@tercersector.net) 
 
INSTRUCCIONS PER A RESPONDRE AL QÜESTIONARI: 
 

- El qüestionari pot ser contestat per professionals que han tingut una 
trajectòria professional en l’àmbit empresarial i que actualment 
ocupen un lloc remunerat en una organització del Tercer Sector. 

 
- L’àmbit geogràfic de l’estudi és l’Estat Espanyol. Malgrat això, també 

poden contestar al qüestionari, professionals  provinents d’empreses 
que realitzin el seu treball en un altre país sempre que tinguin 
vinculació amb una oficina espanyola. 

 
 
TEMPS ESTIMAT DE RESPOSTA: 10 minuts 
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Abans de començar permeti’ns preguntar-li algunes dades sobre la seva 
experiència laboral i àmbits d’actuació en el sector empresarial i en el Tercer 
Sector. 
 

11..  * Quant de temps va durar la seva experiència en el sector 
empresarial? 

 
••  Menys d’1 any 
••  Entre 1 i 5 
••  Entre 6 i 10 
••  Més de 10 anys 
••  NS/NC 
 
 

22..  * En la seva experiència en el sector empresarial, quin va ser 
l’àmbit d’actuació de més rellevància? 

 
••  Comercial / Comerç Exterior 
••  Consultories / Gestió de Projectes 
••  Tecnologia 
••  Salut 
••  Educació  
••  Alimentació 
••  Turisme / Hostaleria 
••  Transport / Logística 
••  Tèxtil / Moda 
••  Administració / Finances 
••  Altres, si us plau especificar: 

 
 

33..  * Quin és l’àmbit d’actuació de l’organització del Tercer Sector en 
què hi treballa actualment? 

 
••  Cooperació i Desenvolupament 
••  Social 
••  Cultural 
••  Medi Ambient 
••  Oci i Joventut 
••  Participació 
••  Pau 
••  Drets Humans 
••  Inserció Social i Laboral 
••  Altres, si us plau especificar: 

 
 

44..  * Quant de temps porta treballant en el Tercer Sector? 
 

••  Menys d’1 any 
••  Entre 1 i 3 anys 
••  Entre 4 i 6  
••  Entre 7 i 10 
••  Més de 10 anys 
••  NS/NC 

IINNFFOORRMMAACCIIÓÓ  GGEENNEERRAALL  
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En aquest segon apartat ens agradaria conèixer les seves motivacions per fer el 
canvi de sector i les relacions que tenia amb el sector. 
 
 

55..  * Abans de fer la transició al Tercer Sector tenia algun tipus de 
relació o coneixement sobre aquest? (marcar fins a un màxim de 3 
ítems)  

 
oo  No, no tenia cap relació / coneixement. 
oo  Sí, tenia amics(es) que treballen en el sector. 
oo  Sí, vaig fer formació/curs sobre temes relacionats amb el Tercer 

Sector. 
oo  Sí, vaig ser/sóc voluntari(a) en alguna entitat. 
oo  Sí, en la meva feina en l’àmbit empresarial vaig poder relacionar-me 

amb organitzacions del Tercer Sector. 
oo  Altres relacions, especificar: _____________________________ 

 
 

66..  * Les idees que tenia sobre el Tercer Sector abans d’incorporar-se 
de forma remunerada a una organització eren... 

 
 1  

Gairebé  
mai 

 
2 

 
3 

4  
Gairebé 
sempre 

 
NS/NC 

… que el clima de treball en 
les organitzacions del Tercer 
Sector és positiu, sense 
competitivitat o conflictes. 

     

… que les organitzacions del 
Tercer Sector fan un bon 
treball donat que la seva 
missió és altruista. 

     

… que les organitzacions 
estan poc estructurades i poc 
organitzades. 

     

… que es pot realitzar treballs 
més interessants en el Tercer 
Sector. 

     

… que les organitzacions són 
més informals i menys 
jerarquitzades. 

     

… que no es treballa tant com 
en l’àmbit empresarial. 

     

Altres:      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MMOOTTIIVVAACCIIOONNSS  PPEERR  FFEERR  LLAA  TTRRAANNSSIICCIIÓÓ
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77..  * Vostè va fer la transició de l’àmbit empresarial al Tercer Sector 
perquè…(marcar fins a un màxim de 4 ítems) 

 
••  … era una bona oferta de treball. Podria haver estat en qualsevol 

sector.     
••  … buscava una millor qualitat de vida i la compatibilitat entre el seu 

treball i la vida familiar. 
••  … li oferia la possibilitat de fer un treball que generés canvis en la 

societat / comunitat. 
••  … els valors de l’organització eren compatibles amb els seus valors 

personals. 
••  … estava cansat(a) de la cultura empresarial i volia provar alguna 

cosa nova. 
••  … volia que la seva feina li donés altres recompenses a més de la 

financera. 
••  … buscava un ambient de treball més humà i participatiu. 
••  … volia que el resultat de la seva feina fos de profit per a la societat i 

no pels accionistes d’una empresa.  
••  Altres, si us plau especificar:  

 
 

88..  * Com va ser el seu procés de recerca de treball en el Tercer 
Sector? (marcar fins a un màxim de 2 ítems)  

 
••  Vaig enviar currículums a ofertes de treball disponibles i vaig 

participar en força entrevistes. 
••  Tenia coneguts(es) que treballaven en el sector que em van facilitar 

contactes amb organitzacions. 
••  Vaig enviar molts currículums a organitzacions que m’interessaven, 

malgrat això, em van cridar per fer poques entrevistes. 
••  Em van convidar a treballar a l’organització donat que ja coneixien la 

meva experiència i perfil. 
••  NS / NC 

 
 

99..  * Durant les entrevistes o contactes en el procés de recerca, les 
persones del Tercer Sector … 

 
 1  

Gairebé 
mai 

 
2 

 
3 

4     
Gairebé 
sempre 

 
NS/NC 

…van estar obertes a un primer  
contacte, malgrat això, poc 
interessades en contractar-me. 

     

…van qüestionar els meus valors 
personals i motivacions pel canvi. 

     

…van presentar una actitud de 
poca credibilitat en relació a les 
meves motivacions pel canvi. 

     

…es van interessar pels meus 
coneixements adquirits en l’àmbit 
empresarial. 
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1100..  * Quant de temps ha tardat en fer la transició al Tercer Sector? 
 

••  Va ser immediata. 
••  Entre 1 i 5 mesos. 
••  Entre 6 i 11  
••  Entre 12 i 24 
••  Més de 24 mesos 

 
 
 

 
 
 
Les següents qüestions es refereixen als/les professionals contractats, els seus  
perfils i la seva adaptació a l’organització. 
 
 

1111..   Comparant la seva experiència en els dos sectors, com veu les 
diferències en relació a …         

 
 1 

Més en 
l’empresa  

2 3 
4 

Més en 
l’organització 

NS/NC 

… la participació en els processos 
i decisions. 

     

… la comunicació  interna.      
… la importància dels resultats.      
… al lideratge.       
… la importància del 
desenvolupament i gestió de 
persones. 

     

… els processos i control de 
qualitat. 

     

… els recursos i infraestructura.      
… la formalitat en les relacions.      
… la flexibilitat d’horaris.      
… la remuneració.      
… la relació amb organitzacions 
del mateix sector. 

     

… l’ambient de treball.      
… la càrrega de treball /hores 
treballades. 

     

… els informes de seguiment 
sobre activitats /projectes. 

     

Altres:      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LLAA  IINNCCOORRPPOORRAACCIIÓÓ  AA  LL’’OORRGGAANNIITTZZAACCIIÓÓ  II  
LL’’AADDAAPPTTAACCIIÓÓ  AA  LLEESS  DDIIFFEERRÈÈNNCCIIEESS  CCUULLTTUURRAALLSS   
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1122..   * L’adaptació a la cultura del Tercer Sector en relació als ítems 
citats anteriorment ha estat: 

 
 1 

Molt 
senzilla  

2 3 
4 

 Molt complexa 
NS/NC 

… la participació en els processos 
i decisions. 

     

… la comunicació  interna.      
… la importància dels resultats.      
… al lideratge.       
… la importància del 
desenvolupament i gestió de 
persones. 

     

… els processos i control de 
qualitat. 

     

… els recursos i infraestructura.      
… la formalitat en les relacions.      
… la flexibilitat d’horaris.      
… la remuneració.      
… la relació amb organitzacions 
del mateix sector. 

     

… l’ambient de treball.      
… la càrrega de treball /hores 
treballades. 

     

… els informes de seguiment 
sobre activitats /projectes. 

     

Altres:      
 
 

1133..   * Durant el procés d’adaptació a la nova organització…    
 

 
1 

Poques 
vegades 

2 3 
4 

Moltes vegades 
NS/NC 

… he pogut utilitzar les 
habilitats apreses en el 
sector empresarial. 

     

… he hagut de 
desenvolupar habilitats 
noves relacionades amb 
el sector. 

     

… he canviat la forma 
de relacionar-me amb 
les persones a la feina 

     

… he canviat el meu 
estil de treball. 

     

… he pogut contribuir 
amb l’organització i les 
meves idees han estat 
ben acceptades. 

     

… he escoltat l’opinió 
dels demés abans de 
prendre una decisió. 

     

… m’ha semblat que 
l’excés d’informalitat ha 
perjudicat el resultat del 
treball. 
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1144..  *  A partir de la meva experiència personal, crec que treballar en el 
Tercer Sector:    

 
 1 

Gairebé mai 
2 3 

4 
Gairebé sempre 

NS/NC 

Proporciona un alt nivell 
de satisfacció. 

     

Suposa molts canvis 
personals i 
professionals. 

     

Possibilita una millor 
conciliació de treball i 
vida personal. 

     

Significa “apropiar-se” 
de molts reptes que 
existeixen en el sector 

     

És una bona experiència 
però tornaria al sector 
empresarial 

     

Ofereix bones 
perspectives de futur 

     

És interessant i 
motivador. 

     

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Si té interès en rebre el paper d’investigació amb els 
resultats de l’estudi, proporcioni’ns el seu correu 
electrònic. (Aquesta informació és opcional) 

 

Gràcies per col·laborar responent al qüestionari de 
l’estudi sobre la “Transició de persones del món 
empresarial al tercer sector”.    

Per a més informació pot accedir a la pàgina web de 
l’Observatori del Tercer Sector: www.tercersector.net 

Si té cap dubte o comentari pot contactar amb 
nosaltres al  telèfon: 93 217 72 97 i preguntar per 
Mariana Mendes   (mariana.mendes@tercersector.net) 

 

 

 

 

FFII  DDEELL  QQÜÜEESSTTIIOONNAARRII


