
ANNEX IV. TAULES DE CONTINGÈNCIA DE L’ESTUDI DE CAMP

En aquest annex es mostren les principals taules de contingència i els encreuaments

de les quatre parts en què s’ha dividit l’estudi de camp explicat en el capítol 7.

Al tenir una dimensió molt considerable, he estimat oportú només incloure algunes

taules de cada part, detallades a continuació.

• PART I. Fa referència a les taules relacionades amb les dades de l’empresa,

l’entorn i els canvis previstos i l’estructura organitzativa, amb la tipologia i les

tendències d’evolució.

 Estructura organitzativa - Àrea d’activitat

 Estructura organitzativa - Nº treballadors

 

 Evolució Estructura Organitzativa -  Àrea activitat

 Evolució Estructura Organitzativa - Estructura Organitzativa

• PART II. Correspon a les taules corresponents al responsable de formació, sexe,

càrrec, antiguitat i formació.

 Sexe Expert - Càrrec

 Sexe Expert - Àrea activitat

 Formació - E.O.

• PART III. On s’exposen les taules corresponents a la funció de formació, referides al

departament de formació, antiguitat, personal i dependència.

 Departament de formació - Àrea activitat

 Departament de formació - Nº Treballadors

 

 Si no existeix Dpt. formació - Àrea activitat

 Si no existeix Dpt. formació - Nº treballadors

 

 Antiguitat Dpt. formació - Any creació empresa

 Antiguitat Dpt. formació - Nº Treballadors

 

 Personal Dpt. formació - Nombre de treballadors

 Dependència Dpt - E.O.



PART IV. Es detallen les taules corresponents a la política de formació, pertinença al

comitè de direcció i les aportacions. El tipus de formació, l’orientació, la iniciativa i les

dificultats.

 La política de formació - Àrea activitat

 

 Pertinença Comitè Direcció - E.O.

 Aportacions al Comitè - Àrea activitat

 

 Tipus de formació - Àrea activitat

 

 Dificultats - Àrea activitat

 

PART V. Correspon als punts que tracten sobre el pla de formació, la seva durada, el

pressupost, la norma o conveni a destinar per formació i la disminució de les ajudes per

formació.

 Pla Formació - Nº treballadors

 

 Pressupost - Àrea activitat

 Pressupost – E.O.

 Disminució ajudes - E.O.












