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Apreciado/a amigo/a,
Usuario
9.0.0.2.20120627.2.874785
DATOS IDENTIFICATIVOS
D1. Sexo 
D2. Idade  
D3. Nivel de estudos rematados
D4. Provincia na que desenvolve a súa actividade  
D5. ¿E vostede autónomo ou pequeno empresario?  
D7. ¿Como se xestiona a actividade preventiva na súa empresa? 
D6. ¿Cal é seu sector de actividade?  
P1. ¿Recibiu formación en PRL algunha vez na súa carreira profesional? 
POR FAVOR, CONTESTE AS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
Apreciado/a amigo/a,
 
APE desexa coñecer o impacto que ten a formación en prevención de riscos laborais (PRL) nos profesionais autónomos e pequenas empresas de Galicia, co obxecto de coñecer as súas  fortalezas e debilidades e as necesidades formativas existentes, a partir do cal se poderán definir accións de futuro para a mellora da súa eficacia. A súa colaboración é moi importante. Agradeceremoslle que cumprimente o seguinte  cuestionario. A información que aporte será anónima e confidencial. Os datos obtidos empregaranse exclusivamente con fins estadísticos. 
Sondaxe sobre o impacto da formación en prevención de riscos laborais en profesionais autónomos e pequenas empresas de Galicia
P2.  ¿Cantos cursos sobre PRL realizou durante a súa vida laboral? 
P3.  ¿En que anos recibiu esta formación?   
P4. ¿Cada canto tempo, con que frecuencia recibe formación en PRL? 
P5. ¿Sobre qué contidos versa a formación que recibiu en PRL? Pode elixir máis de unha opción: 
Riscos asociados o seu posto de traballo e medidas preventivas a adoptar 
Introdución de novas tecnoloxías ou cambios en equipos de traballo 
Materia de emerxencias 
Outros:  
P6. Por favor sinale a duración media  da formación que recibiu sobre PRL: 
P7. En xeral, a formación que recibiu en PRL, ¿que porcentaxe de contido práctico contiña? 
P8. ¿A través de que organismo recibiu esa formación? 
Asociación 
Confederación 
Servicio de prevención alleo  
No meu posto/lugar de traballo 
Outros
P9.  ¿En que metodoloxía, con más frecuencia, recibiu  a formación en PRL? 
P10. Pensando na totalidade da formación en PRL que recibiu, ¿que valoración lle otorga?                             
P11. ¿Tivo  que pagar por recibir esa formación? 
Sendo 1 é a menor e 5 a maior valoración  
P12. Dende o seu punto de vista, ¿cales son as principais dificultades que ten  vostede para recibir formación en PRL? Pode elixir máis de unha opción: 
P13. ¿En cales das seguintes materias cre vostede que necesita formación ou aumentar a formación que xa recibe? Por favor, marque as opcións que considere máis importantes:
P14. Das seguintes opcións, ¿cal cre que define mellor a formación en PRL para vostede?  
P15. Dende a súa percepción e opinión persoal, ¿que utilidade cre vostede que ten  a formación en PRL para…?                      
Descoñecemento de obrigas  legais 
E custosa 
Falta de motivación 
Falta de tempo 
Non inflúe para desenvolver a miña actividade profesional, non é  precisa
Outros:  
Outros:
Ningunha
Xestión empresarial
Coaching
Materias PRL: Seguridade, Hixiene Industrial, ergonomía o psicosocioloxía  
Técnicos en PRL (Nivel básico ousuperior)
Medidas de emerxencia e primeiros auxilios
Riscos específicos por posto de traballo
Dirección  e Xestión de equipos, habilidades directivas, liderado, etc.
Sistemas de xestión de calidade, PRL  e /ou medio ambente
Reducir a siniestralidade laboral 
Reducir  os deterioros en equipos e instalacións 
Reducir o número de accidentes 
Mellorar  as relacións interpersonais, xestión de conflitos, traballo en equipo, dirección de equipos, etc. 
Mellorar  os hábitos e procedementos de traballo 
Aplicar  os coñecementos aprendidos ao posto de traballo 
Os seus  clientes 
Desenvolver  a sua actividade profesional 
    1        2       3        4       5
Sendo 1 nada útil e 5 moi útil 
SI DESEA VOLVER A LA PREGUNTA ANTERIOR, A LA P3, PINCHE 
POR FAVOR, FÁGANOS AS CONSIDERACIÓNS QUE CONSIDERE OPORTUNAS: 
MOITAS GRAZAS POR  A SÚA COLABORACIÓN
Os datos aportados servirannos de gran axuda
Data  Realización do Cuestionario 
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