Qüestionari MC-IT sobre Gestió de la Incapacitat
Temporal per a comandaments intermedis

GESTIÓ DE
L’ABSENTISME

Què és?
És una enquesta dirigida als comandaments intermedis
que avalua la gestió de la Incapacitat Temporal a
l’empresa, que es contesta de forma online i les seves
respostes són anònimes.

Requisits:
> El número de persones que van a participar a l’enquesta
(població dels comandaments), ha de ser superior a 10
persones. De manera contrària els resultats de l’enquesta
deixen de ser vàlids i fiables.

> Accessibilitat dels comandaments a un PC o un mòbil amb
accés a internet per a poder contestar l’enquesta online.

Objectiu
El propòsit d’aquest qüestionari és conèixer el punt de
vista dels comandaments intermedis sobre els aspectes
més importants relacionats amb l’absentisme laboral per
motius de salut dels seus equips i el conjunt de
l’organització.

Què necessitem per a posar-la en marxa?
Per a poder activar l’enquesta necessitem conèixer:

> El número de persones que participaran en l’enquesta.
> Les dates en que l’enquesta estarà activa (període en el

Què avalua?
El qüestionari avalua 6 dimensions bàsiques de
l’absentisme laboral per incapacitat temporal: Visió sobre
l’absentisme, Percepció sobre les causes, Normativa i
circuits, Gestió de la IT, Informació i Cultura preventiva.
L’anàlisi dels seus resultats ens serveix com a punt de
partida per la cerca de mesures que millorin la gestió de
l’absentisme per incapacitat temporal a l’empresa.

Com funciona?
> MC-IT Consultoria facilita a l’empresa una proposta de
comunicació per enviar als comandaments per correu
electrònic. En aquesta s’explica el propòsit de l’enquesta,
l’enllaç per accedir a l’enquesta i un període de temps en
el que l’enquesta estarà activa.

> El comandament accedeix a l’enquesta online mitjançant
un enllaç i contesta a l’enquesta de manera anònima i en
aproximadament 10 minuts.

> Un cop el període de resposta hagi finalitzat, l’equip de
MC-IT Consultoria processarà les dades i elaborarà un
informe amb les conclusions i propostes de millora (en
una durada aproximada de dues setmanes).

que l’enllaç a l’enquesta està operatiu i els comandaments
poden contestar-la). La nostra proposta es que sigui un
període de dues setmanes.
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