
MECANISMES DE PARTICIPACIÓ

1. TEST. Què saps dels ODS?

2. Grau d'influència / interès?

3. Priorització dels ODS.

4. Priorització de les fites.

5. Instal·lacions de Clubs.



1. TEST. Què saps dels ODS?

L'objectiu és obtenir el grau de coneixement dels ODS dels grups d'interès de 
l'FCF.

Data de recol·lecció de la informació de camp: 25 I 26 de setembre 2020.

Tècnica de recol·lecció mitjançant qüestionari estructurat, via entrevistes 
presencials I/o telefòniques.

Tamany inicial de la mostra: 103 entrevistes (18 empleats/des, 12 àrbitres, 22 
entrenadors/es I 51 federats/des).

Document metodològic: Formulari Google.

Temps d'execució: 4 min.

Formulari: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6hSCFvYiKj3vyqOHr
fP0NBOAZqNsyKGFxRxQOYZkQw1pCJg/viewform?usp=sf_link

Respostes: https://docs.google.com/forms/d/1rwxL4xlmAb18zc06zVGMlS0yz
wkC6JkDkJkM_RiImrw/edit#responses

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6hSCFvYiKj3vyqOHrfP0NBOAZqNsyKGFxRxQOYZkQw1pCJg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/1rwxL4xlmAb18zc06zVGMlS0yzwkC6JkDkJkM_RiImrw/edit#responses


2. Grau d'influència / interès.

L'objectiu és avaluar la influència que els diferents Grups d'interès poden exercir 
sobre la organització i l'interès que tenen aquests sobre la mateixa.

Cada grup d'interès, en reunió amb representants del grup, elaborarà 
la seva proposta, com a resultat de les propostes individuals elaborades.

IMPORTANT: s'ha de fer una còpia del resultat final del grup d'interès 
abans d'incorporar-la al Formulari de Google.

Formulari: https://docs.google.com/forms/d/1HaJTWQBerP-
mMqsziZXQ9zUV69I8qel2k0VBdE-5l7I/edit

Respostes: https://docs.google.com/forms/d/1HaJTWQBerP-
mMqsziZXQ9zUV69I8qel2k0VBdE-5l7I/edit#responses

https://docs.google.com/forms/d/1HaJTWQBerP-mMqsziZXQ9zUV69I8qel2k0VBdE-5l7I/edit
https://docs.google.com/forms/d/1HaJTWQBerP-mMqsziZXQ9zUV69I8qel2k0VBdE-5l7I/edit#responses


3. Priorització dels ODS.

L'objectiu és que els diferents grups d'interès participin en la priorització dels 8 
ODS que s'han establert com rellevants.

Cada grup d'interès, en reunió amb representants del grup, elaborarà la 
seva proposta, com a resultat de les propostes individuals elaborades.

IMPORTANT: s'ha de fer una còpia del resultat final del grup d'interès abans 
d'incorporar-la al Formulari de Google.

Formulari: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsDkepTWSMhvAYKl2xi
LmNFh65Ij2YpP7ezA1G_7SsRR94DA/viewform?vc=0&c=0&w=1

Respostes: https://docs.google.com/forms/d/1zBDiFMgEwEB_hGmi33BSDMzY6Z
Fm2eXIsTuTdAHmec4/edit#responses

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsDkepTWSMhvAYKl2xiLmNFh65Ij2YpP7ezA1G_7SsRR94DA/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1zBDiFMgEwEB_hGmi33BSDMzY6ZFm2eXIsTuTdAHmec4/edit#responses


4. Priorització de les fites.

L'objectiu és prioritzar (ordenar) segons la importància de cada fita de cada un 
dels ODS.

Cada grup d'interès, en reunió amb representants del grup, elaborarà 
la seva proposta, com a resultat de les propostes individuals elaborades.

Formulari: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc0XtLFN4rrsFFxMwGSe
5PgpCqa5rshY-P95cYL8oZs1-_ag/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628

Respostes: https://docs.google.com/forms/d/1HaJTWQBerP-
mMqsziZXQ9zUV69I8qel2k0VBdE-5l7I/edit#responses

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc0XtLFN4rrsFFxMwGSe5PgpCqa5rshY-P95cYL8oZs1-_ag/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/1HaJTWQBerP-mMqsziZXQ9zUV69I8qel2k0VBdE-5l7I/edit#responses


5. Instal·lacions de Clubs.

Formulari: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHDPwiTPlVhpnQULwf
FeOTdWBjvu926rn_YSj4-5n0SaR_NA/viewform?usp=sf_link

Respostes: https://docs.google.com/forms/d/1oV4yT0BRPqE1wzRJwq-
GlzsJX0Kx--Q7dxLgsRwUxPo/edit#responses

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHDPwiTPlVhpnQULwfFeOTdWBjvu926rn_YSj4-5n0SaR_NA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/1oV4yT0BRPqE1wzRJwq-GlzsJX0Kx--Q7dxLgsRwUxPo/edit#responses

