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Resultado global PIgualdad 

 
 

1 Indique su edad 
 

Cantidad  Respuesta 

 
1  55 

 
1  35 

 
2  36 

 
3  33 

 
5  34 

 
2  39 

 
9  37 

 
2  38 

 
1  40-50 

 
2  43 

 
2  42 

 
2  41 

 
4  40 

 
1  NO APLICA 

 
1  63 

 
2  60 

 
1  61 

 
1  No es anónimo? 

 
1  66 

 
2  48 

 
3  45 

 
2  44 

 
2  47 

 
2  46 

 
3  25 

 
4  27 

 
4  28 

 
2  29 

 
3  30 

 
2  32 

 
6  31 

 
1  54 

 
2  50 

 
81  Total de respondentes 

 
 
 

2 Indique su sexo 
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Mujer: 35.80% 
 
 
 
 
 
 

Hombre: 64.20% 
 
 
 
 

Respuesta  Porcentaje  Cantidad 

 
Hombre  64.20%  52 

 
Mujer  35.80%  29 

 
Total de respondentes  81 

Estadísticas 

 
Total de respondentes  81 

 
Suma  0.00 

 
Promedio  0.00 

 
Desviación estándard  0.00 

 
Mínimo  0.00 

 
Máximo  0.00 

 
 
 

3 Indique en qué área del CIMNE se encuentra; 
 
 
 
 
 

PAS: 40.74% 
 
 
 
 

PDI: 59.26% 
 
 
 
 
 

Respuesta  Porcentaje  Cantidad 

 
PDI  59.26%  48 

 
PAS  40.74%  33 

 
Total de respondentes  81 

Estadísticas 

 
Total de respondentes  81 

 
Suma  0.00 

 
Promedio  0.00 

 
Desviación estándard  0.00 

 
Mínimo  0.00 

 
Máximo  0.00 

 
 
 

4 En CIMNE existe igualdad de oportunidades y trato para hombres y mujeres en los siguientes aspectos (Puntúa el 
NIVEL DE ACUERDO) 

Reclutamiento 
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NS/NC: 10.00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5: 46.25% 

1: 2.50%  
2: 7.50% 

 
3: 12.50% 

 
 
 
 
 
 

4: 21.25% 
 
 
 

Respuesta  Porcentaje  Cantidad 

 
1  2.50%  2 

 
2  7.50%  6 

 
3  12.50%  10 

 
4  21.25%  17 

 
5  46.25%  37 

 
NS/NC  10.00%  8 

 
Total de respondentes  80 

Estadísticas 

 
Total de respondentes  80 

 
Suma  297.00 

 
Promedio  4.12 

 
Desviación estándard  1.10 

 
Mínimo  1.00 

 
Máximo  5.00 

 
 

Formación 

 
NS/NC: 10.00% 1: 1.25%  

2: 3.75% 
 

3: 11.25% 
 
 
 
 

4: 20.00% 
 
 
 

5: 53.75% 
 
 

Respuesta  Porcentaje  Cantidad 

 
1  1.25%  1 

 
2  3.75%  3 

 
3  11.25%  9 

 
4  20.00%  16 

 
5  53.75%  43 

 
NS/NC  10.00%  8 

 
Total de respondentes  80 

Estadísticas 

 
Total de respondentes  80 

 
Suma  313.00 

 
Promedio  4.35 

 
Desviación estándard  0.95 

 
Mínimo  1.00 

 
Máximo  5.00 

 
 

Responsabilidad 
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NS/NC: 7.50% 1: 2.50% 

2: 11.25% 
 
 
 

3: 12.50% 
 
 
 

5: 43.75% 
 
 

4: 22.50% 
 
 

Respuesta  Porcentaje  Cantidad 

 
1  2.50%  2 

 
2  11.25%  9 

 
3  12.50%  10 

 
4  22.50%  18 

 
5  43.75%  35 

 
NS/NC  7.50%  6 

 
Total de respondentes  80 

Estadísticas 

 
Total de respondentes  80 

 
Suma  297.00 

 
Promedio  4.01 

 
Desviación estándard  1.16 

 
Mínimo  1.00 

 
Máximo  5.00 

 
 

Promoción 

 
 

NS/NC: 17.50% 

1: 3.75%  
2: 11.25% 

 
 
 
 

3: 17.50% 
 
 
 
 

5: 35.00% 
 

4: 15.00% 

 
Respuesta  Porcentaje  Cantidad 

 
1  3.75%  3 

 
2  11.25%  9 

 
3  17.50%  14 

 
4  15.00%  12 

 
5  35.00%  28 

 
NS/NC  17.50%  14 

 
Total de respondentes  80 

Estadísticas 

 
Total de respondentes  80 

 
Suma  251.00 

 
Promedio  3.80 

 
Desviación estándard  1.25 

 
Mínimo  1.00 

 
Máximo  5.00 

 
 
 

5 En CIMNE se favorece la conciliación de la vida familiar, personal y laboral. Nivel de 

acuerdo 
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NS/NC: 3.75% 1: 1.25% 

 
2: 6.25% 

 
3: 17.50% 

 
 
 

5: 42.50% 
 
 
 
 
 

4: 28.75% 

 
Respuesta  Porcentaje  Cantidad 

 
1  1.25%  1 

 
2  6.25%  5 

 
3  17.50%  14 

 
4  28.75%  23 

 
5  42.50%  34 

 
NS/NC  3.75%  3 

 
Total de respondentes  80 

Estadísticas 

 
Total de respondentes  80 

 
Suma  315.00 

 
Promedio  4.09 

 
Desviación estándard  1.00 

 
Mínimo  1.00 

 
Máximo  5.00 

 
 
 

6 Considero que el lenguaje y las imágenes que utiliza CIMNE en sus comunicaciones no son de carácter discriminatorio 
con respecto a la mujer. 

Nivel de acuerdo 
 

NS/NC: 2.50% 1: 6.25% 
 

2: 5.00% 
 

3: 5.00% 
 
 
 

4: 16.25% 
 
 
 
 

5: 65.00% 
 

 
 

Respuesta  Porcentaje  Cantidad 

 
1  6.25%  5 

 
2  5.00%  4 

 
3  5.00%  4 

 
4  16.25%  13 

 
5  65.00%  52 

 
NS/NC  2.50%  2 

 
Total de respondentes  80 

Estadísticas 

 
Total de respondentes  80 

 
Suma  337.00 

 
Promedio  4.32 

 
Desviación estándard  1.18 

 
Mínimo  1.00 

 
Máximo  5.00 

 
 
 

7 Sabría qué  hacer o a quién dirigirme en caso de sufrir acoso sexual o por razón de sexo en mi lugar de trabajo. 

Nivel de acuerdo 
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NS/NC: 11.25% 1: 15.00% 

 
 
 
 
 

5: 28.75% 

2: 16.25% 
 
 
 
 
 
3: 13.75% 

 
4: 15.00% 

 
Respuesta  Porcentaje  Cantidad 

 
1  15.00%  12 

 
2  16.25%  13 

 
3  13.75%  11 

 
4  15.00%  12 

 
5  28.75%  23 

 
NS/NC  11.25%  9 

 
Total de respondentes  80 

Estadísticas 

 
Total de respondentes  80 

 
Suma  234.00 

 
Promedio  3.30 

 
Desviación estándard  1.50 

 
Mínimo  1.00 

 
Máximo  5.00 

 
 
 

8 Considero que existen en CIMNE medidas específicas para las mujeres respecto a la salud en el puesto de trabajo, en caso 
de embarazo. 

Nivel de acuerdo 
 

1: 3.75% 
 

2: 12.50% 
 
 
 

3: 10.00% 
 

NS/NC: 51.25% 
 

4: 7.50% 
 
 
 

5: 15.00% 

 
Respuesta  Porcentaje  Cantidad 

 
1  3.75%  3 

 
2  12.50%  10 

 
3  10.00%  8 

 
4  7.50%  6 

 
5  15.00%  12 

 
NS/NC  51.25%  41 

 
Total de respondentes  80 

Estadísticas 

 
Total de respondentes  80 

 
Suma  131.00 

 
Promedio  3.36 

 
Desviación estándard  1.35 

 
Mínimo  1.00 

 
Máximo  5.00 

 
 
 

9 ¿Consideras que la formación que recibes te ofrece las mismas oportunidades de desarrollo en CIMNE, tanto si eres mujer 
como si eres hombre? 
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NS/NC: 20.25% 

 
 
 
 
 
 
 

No: 13.92% 
 
 

Si: 65.82% 
 
 
 
 

Respuesta  Porcentaje  Cantidad 

 
Si  65.82%  52 

 
No  13.92%  11 

 
NS/NC  20.25%  16 

 
Total de respondentes  79 

Estadísticas 

 
Total de respondentes  79 

 
Suma  0.00 

 
Promedio  0.00 

 
Desviación estándard  0.00 

 
Mínimo  0.00 

 
Máximo  0.00 

 
 
 

10 ¿Percibes en el entorno laboral comportamientos sexistas? 
 

NS/NC: 8.75% 
 

Si: 25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No: 66.25% 

 
Respuesta  Porcentaje  Cantidad 

 
Si  25.00%  20 

 
No  66.25%  53 

 
NS/NC  8.75%  7 

 
Total de respondentes  80 

Estadísticas 

 
Total de respondentes  80 

 
Suma  0.00 

 
Promedio  0.00 

 
Desviación estándard  0.00 

 
Mínimo  0.00 

 
Máximo  0.00 

 
 
 

11 En caso afirmativo, agradeceremos que expongas lo que has observado. 
 

Cantidad    Respuesta 

 
1  Hay tareas que directamente no se encargan a determinado sexo. En reuniones, se observa que se piden cafés a las mujeres, 

independientemente de su nivel en la organización. 

 
1  Comentarios en privado sobre el aspecto de las compañeras. 

 
1  Comentarios sexistas. Menosprecio de paternidad. 

 
1  No se valora ni respeta de igual manera a una mujer si es PAS que a un hombre si es PDI 

 
1  Pedir cafés a mujeres, llamarlas "flojas" y "sexo débil". 
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1  comentarios machistas faltas de respeto asignación de tareas diferentes en función del genero 

 
1  Algún hombre mostró más confianza en hombres que en mujeres a la hora de buscar respuestas acerca de un tema que todos dominaban por 

igual. 

 
1  Diferencias en el trato y exigencia 

 
1  Como mujer estoy habituada a comentarios/bromas de carácter sexista. Que normalmente no van a malas, pero socialmente son aceptadas y no 

lo deberían ser porqué calan en el subconsciente hasta que nos llegan a parecer normales. Con el tema del plan de género han surgido más 

bromas, varios hombres de mi despacho no se lo toman en serio. Algunos ni se van a molestar en contestar, otros opinan que no existe ningún 

problema, que lo generamos nosotras y que nada de esto tiene sentido, que es una pérdida de tiempo. El Pink comitee le llaman... un apodo 

sexista en sí mismo. También se discrimina la baja por paternidad. Desde una parte de Cimne está mal visto que un hombre coja baja paternal y 

hay trabajadores que al día siguiente de ser padres ya volvían a trabajar por voluntad propia. 

 
1  Sí, percebeixo des de fa massa anys i per part de la generació més antiga, comportaments masclistes, que són una forma de sexisme. 

 
1  las generaciones mayores estan acostumbradas a considerar las mujeres como sus secretarias 

 
1  Al tratarse de un entorno en el que hay muchos más hombres que mujeres, és fácil caer en algunas bromas fáciles que podrían interpretarse 

como sexistas. 

 
1  Es mas facil pedir que prepare un café a una mujer que a un hombre. Eso pasa en reuniones, es un hecho. 

 
13  Total de respondentes 

 

 
 

12 Considero importante implantar un Plan de Igualdad en CIMNE. 

Nivel de acuerdo 
 
 

NS/NC: 11.39% 
1: 2.53%  

2: 5.06% 
 
 

3: 20.25% 
 
 
 
 
 
 

5: 43.04% 
 

4: 17.72% 
 
 

Respuesta  Porcentaje  Cantidad 

 
1  2.53%  2 

 
2  5.06%  4 

 
3  20.25%  16 

 
4  17.72%  14 

 
5  43.04%  34 

 
NS/NC  11.39%  9 

 
Total de respondentes  79 

Estadísticas 

 
Total de respondentes  79 

 
Suma  284.00 

 
Promedio  4.06 

 
Desviación estándard  1.09 

 
Mínimo  1.00 

 
Máximo  5.00 

 
 
 

13 Valoro positivamente que se dirijan esfuerzos a evitar la discriminación en CIMNE. (Nivel 

de acuerdo)
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NS/NC: 6.25% 3: 5.00% 

 
4: 16.25% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5: 72.50% 

 
Respuesta  Porcentaje  Cantidad 

 
1  0.00%  0 

 
2  0.00%  0 

 
3  5.00%  4 

 
4  16.25%  13 

 
5  72.50%  58 

 
NS/NC  6.25%  5 

 
Total de respondentes  80 

Estadísticas 

 
Total de respondentes  80 

 
Suma  354.00 

 
Promedio  4.72 

 
Desviación estándard  0.56 

 
Mínimo  3.00 

 
Máximo  5.00 

 
 
 

14 Comentarios adicionales (clima laboral, género, como profesional…..). 
 

Cantidad    Respuesta 

 
1  No he advertido ningún comportamiento sexista. 

 
1  No he percibido nunca un trato discriminatorio en ningún aspecto hacia ningún colectivo. Si bien es cierto que en CIMNE hay más hombres que 

mujeres en investigación y departamentos técnicos, esto se debe a que en la propia UPC (y sociedad) los porcentajes de mujeres en las carreras 

cuyas salidas son empresas como CIMNE son bastante desiguales. Fuente: http://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/7866/p213.pdf 

 
1  Discriminación al PAS y particularmente a las mujeres. Hipocresía. Problemas turnos office. 

 
1  En el ámbito profesional que nos movemos el PDI de CIMNE, ya de por sí, hay mas hombres que mujeres así que es de esperar que en CIMNE 

haya mas proporción de PDI masculino. Sin embargo, me desconcierta el hecho que no hay mujeres en perfiles senior de investigación, pero 

entiendo que es cuestión de tiempo... 

 
1  Llevo poco tiempo (menos de medio año) así que poco puedo explicar. De lo observado el ambiente es distendido pero a la vez formal. Por el 

momento considero que hay buen clima de compañerismo que fomenta estar a gusto en el lugar de trabajo y que sean eficientes. Da la 

sensación que tanto compañeros como jefes valoran las tareas del trabajador. 

 
1  També crec important a l'hora d'implantar un pla d'igualtat que es tingui en compte el tracte que s'ha de donar a les persones com a tals. Es a dir, 

que no hi hagi discriminació en funció de l'escala laboral que s'ocupa, de manera que els directius masculins no aboquin tota la seva mala bava en 

els seus empleats, com es dona en alguns casos concrets. 

 
1  En mi opinión, hay buen ambiente de trabajo, se puede trabajar con autonomía y es un sitio cómodo. 

 
1  Encuentro positivo el esfuerzo por implantar un Plan de Igualdad, pero me pregunto si es más por adquirir el certificado para proyectos o porque 

realmente importe. Un pensamiento sistémico no se cambia de un día para otro y no he visto evolución en el tiempo. 

 
1  En general me siento desinformada. Creo que eso nos pasa más a los de PDI que a los de PAS. No conozco todas las ventajas de trabajar en 

Cimne o mis derechos. Antes, a principio de cada año se nos enviava el calendario laboral con las fiestas que escogía el centro y eso se ha 

dejado de hacer. Incluso en la hoja para pedir las vacaciones todavía sale el nombre de la antigua gerente. Desconozco la existencia de planes 

de carrera, los objetivos a largo plazo de Cimne, etc. 

 
1  Mi experiencia profesional que empieza a ser larga ya me muestra que la mujer trabaja espléndidamente en todos los campos a nivel individual. 

Supera por razones emocionales, metodológicas, en responsabilidad y en inteligencia al varón en un amplio porcentaje de casos. Vengo 

observando también que una de las dificultades que tiene es el trabajo en compañía de otras mujeres cuando las cadenas de mando no son bien 

claras. Por último, apoyo la posición de la mujer en puestos de alta dirección. Normalmente, aunque he observado casos de especial agresividad 

ejecutiva, no les asusta la responsabilidad cuando afrontan el reto de la Dirección de forma adecuadamente consciente y su discurso tiene a 

limar asperezas a la par que no les tiembla la mano a la hora de tomar decisiones, predominando en general la ecuanimidad. 

 
1  El clima laboral es muy cordial y no se percibe como norma ningún problema derivado de la aspectos de género. 

 
1  Poder muy concentrado, no hay gran libertad de decisión en donde concentrar esfuerzos, presupuesto, etc.. Menospreciar el esfuerzo realizado y 

los recursos necesarios para desarrollar alguna acción. Como consecuencia se realizan muchos trabajos mal acabados, o que no siguen ninguna 

planificación de futuro. 

http://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/7866/p213.pdf
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1  ok 

 
1  Creo que las preguntas no están bien planteadas. Se pregunta sobre CIMNE en general. Yo únicamente puedo responder según mi experiencia. 

 
1  El clima laboral, de género y profesional es muy bueno desde mi punto de vista personal. 

 
1  En mi entorno departamental el clima laboral es óptimo. En mi equipo profesional la mayoría es del género femenino. Nuestro trabajo es 

totalmente en equipo. 

 
1  entiendo que una puntuación de 5 significa que estoy muy conforme 

 
17  Total de respondientes 

 
 
 

15 Propuestas de mejora. 
 

Cantidad    Respuesta 

 
1  Más allá de que estimo que a CIMNE le falta profesionalización, comunicación interna y externa y otros aspectos semejantes importantes, creo 

que el organigrama de la organización no se corresponde con la realidad. Asimismo, tampoco la economía del Centro está bien dimensionada, 

independientemente del género, no existe y debería, una regla de promoción e incentivos en la organización. Esto no es positivo. 

Particularmente, y probablemente es sólo cuestión de tiempo que ocurra, los grupos de investigación nos están dirigidos por mujeres (ninguno), 

de hecho, muchas formadas en el Centro tienden a salir de él porque tienen mejores oportunidades fuera. Estimo que hacer un esfuerzo extra 

por conservarlas seria muy positivo, y proponerles el liderazgo de grupos o empresas participadas aún más. Diría casos concretos pero no es 

necesario, de chicas que saldrán de CIMNE en breve y que dirigirían, estoy seguro, con éxito, algunas de, por ejemplo, nuestras empresas en 

CIMNE Tecnología. Si se van es porque tienen claro que no hay un futuro en CIMNE para ellas, perdemos valor sin necesidad, porque la decisión 

que la mujer toma normalmente proviene de una reflexión concienzuda y realista. 

 
1  Mediante mailing y/o redes sociales dar a conocer el grupo del Plan de género y sus actividades/propuestas, etc. (entiendo que la creación es 

bastante reciente). En caso que pueda haber alguien en una situación de acoso u otra situación, visibilizar a la persona encargada de atender a 

la víctima, ya que de momento solo conocemos las personas que forman parte del grupo del Plan de género. 

 
1  publicar la escala salarial y hacer que sean todos iguales para una determinada posición. Es decir que no haya dos personas, con la misma 

relación con cimne que cobren dos cantidades diferentes 

 
1  Incrementar el número de mujeres en los órganos de gestión y gobierno(o incluso en reuniones informales pero a nivel de centro). Confiar más 

en las mujeres y su capacidad a la hora de tomar decisiones. 

 
1  Promover y facilitar la formación. 

 
1  Estaría bien hacer un esfuerzo conciente para traer más mujeres investigadoras senior a dar seminarios, para dar mas visibilidad a mujeres 

exitosas en un ámbito tan masculino. 

 
1  Estaría bien organizar un curso de formación en igualdad del género. Estos curso de formación también sería útil a la hora de justificarlo para 

obtener cualquier reconocimiento 

 
1  Penso que alguns directius haurien de rebre cursos de formació per a aprendre a tractar els seus subordinats. En el cas de que els cursos fóssin 

efectius, resultaria en un millor clima laboral per a algunes persones que es troben sotmeses a tractament inadequat per part dels seus superiors 

masculins. 

 
1  Cambio generacional y con un poco de suerte de mentalidad. Los trabajadores/as no deben realizar tareas para las cuales no han sido 

contratados. Definición de tareas y responsabilidades. 

 
1  1) Extremar la vigilancia. No existe ningún tipo de seguridad ni control de entrada de personas. Me consta que se han producido robos en algún 

despacho y nadie ha hecho nada. Y esto es lo más light. Podrían suceder cosas peores. Vemos a gente con mochilas por los pasillos que pueden 

ser desde estudiantes hasta cualquier persona que no pertenece al centro ni a la UPC, y pueden realizar cualquier tipo de daño. Todos sabemos 

que hoy en día las cosas han cambiado mucho con respecto a hace unos años y, por tanto, habría que hacer algunos cambios en este sentido. 

2) Intentar contestar a todos los emails. 

 
1  Equiparar todo lo relativo a un puesto de trabajo sin discriminar el sexo 

 
1  Me gusta que se tomen inciativas como esta para conocer la opinión de los trabajadores e intentar mejorar pero creo que antes hace falta un 

trabajo previo para crear más sintonía entre dirección y los trabajadores. Incentivar un tipo de comunicación y transparencia que cree un mejor 

vínculo entre ambas partes. Creo que a veces estamos como distanciados por la desinformación y cuando se proponen este tipo de iniciativas 

mucha gente no se lo toma en serio porqué piensa que no va a servir para nada. Realizaría alguna campaña de sensibilización para exponer los 

problemas reales y reforzar la empatía de todos los trabajadores, especialmente de los hombres. Hace falta mucha educación en este tema, por 

desgracia esta educación tendría que venir de antes y no tendría que responsabilizarse Cimne de ello. Pero si que estaría bien que Cimne no 

tolerara según que comportamientos. Desde dirección se debería ser más transparente. Que existiera información sobre la planificación del 

futuro, objetivos, finanzas, etc. y que fuera accesible para todos los trabajadores. Intentaría incentivar la conciliación familiar. 

 
1  Entiendo que si eisten desigualdades no estan motivadas por razones de genero, sino de matiz más relación interpersonal, con independencia de 

género. 

 
1  Incorporar a la plantilla más mujeres investigadoras. 

 
1  Es de vital importancia para todos los doctorandos y post-docs recientes, pero sobre todo para las mujeres que quieren tener hijos en esta etapa, 

que CIMNE ofrezca un plan de carrera claro a largo plazo. Difícilmente se podrá implantar un plan de igualdad si previamente no se fomenta la 

estabilidad laboral del personal investigador. 
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Más movilidad dentro de la empresa, puestos de trabajo rotativos. Mejorar la planificación a largo plazo, organización entre grupos y 
comunicación  de CIMNE con los empleados. 

 
16  Total de respondentes 


