B.- PASSAM A CONTINUACIÓ A ANALITZAR L'ÚS QUE FAS DEL PAPER
A LA TEVA FEINA QUOTIDIANA AL CEP

B1.- Utilitzes paper reciclat?
Sempre: 7’7 %

De vegades: 38’5 %

Mai: 53’8 %

De vegades: 92’3 %

Mai: 0 %

De vegades: 61’5 %

Mai: 7’7 %

B2- Reutilitzes el paper?
Sempre: 7’7 %

B3.- Recicles el paper?
Sempre: 30’8 %

B4.- Recicles els embalatges de paper i de cartró?
Sempre: 35’8 %

De vegades: 57’1 %

Mai: 7’1 %

B5.- Recicles els diaris vells?
Sempre: 69’2 %

De vegades: 23’1 %

Mai: 7’7 %

B6.- Quan fas fotocòpies, utilitzes paper reciclat?
Sempre: 0 %

De vegades: 28’6 %

Mai: 71’4 %

B7.- Si no n'utilitzes, quin és el motiu?
-

No n'hi ha al centre: 69’2 %
No m’agrada: 7’7 %
Altres : 0 %
NC: 23’1 %

B8.- Quan fas fotocòpies, utilitzes paper usat per una cara?
Sempre: 7’1 %

De vegades: 42’9 %

Mai: 50 %

B9.- Si no n'utilitzes, quin és el motiu?:
- No n'hi ha al centre: 7’7 %
- No t'agrada: 15’4
- Altres: 76’9 %. Quins?:
• De vegades que tinc el temps molt, molt just o per peresa
• Sovint no hi pens. Manca d'hàbit!
• Peresa d'anar a posar-lo a la impressora
• Només si ho demanen
• Depèn dels altres
• Consider que no és correcte per al tipus de fotocòpies que faig
• Si s’han de fer per les dues cares
B10.- Fas les fotocòpies a doble cara?
Sempre: 7’7 %

De vegades: 84’6 %

Mai: 7’7 %

B11.- Si no les hi fas normalment, quin és el motiu?:
1.
2.
3.
4.

No les hi sé fer: 0 %
No me'n record: 23’1 %
No tinc temps: 0 %
Altres 61’5 %. Quins?:
• De vegades
• Per equivocació
• Que ens demanen expressament que sigui per una cara
• No ho demanen
• Quan s’han d’emplenar o no ho vol el qui les demana
• Que no s’hi ha de fer
• Depèn d’altres
NC: 15’4 %

B12.- Abans de fer una tirada de fotocòpies, en fas una de prova?
Sempre: 38’5 %

De vegades: 61’5 %

B13.- Quantes de fotocòpies i fulls de paper
setmana, aproximadament?

Mai: 0 %

creus que utilitzes a la

Respostes molt variades (76’9 %), entre 25 i 2.000:
o 2.000
o 1.500
o Mitjana 120 per persona (si no hi ha curs)
o 200, per dir un nombre
o Si no tinc curs de 25 a 50. Si tinc curs més de 500.

o
o
o
o
o

Crec per terme mig podrien ser 80 això si no hi ha curs i/o activitats
100
Depèn molt. Si no imprimeix manuals unes 200.
Depèn molt dels cursos que fan
Moltes, 300 per exemple

NC: 23’1 %

B14.- Totes les fotocòpies que dones als assistents a les activitats de
formació són imprescindibles (no es podrien estalviar usant la pissarra, els
mitjans audiovisuals o el format electrònic?)
Sempre: 25 %

De vegades (depèn del moment): 62’5 %

Mai: 12’5 % (No perquè són útils per anar anotant al darrera i realment escoltar
enlloc de prendre apunts)
B15.- Suggereixes o procures que els ponents lliurin materials escrits per
les dues cares als assistents a les activitats de formació?
* Si la teva resposta és negativa, per quines raons?:
- Si: 62’5 % (i a més els demano format electrònic)
- No: 37’5 % (No he pensat mai a suggerir aquest tema)

B16.- Es lliura material en format electrònic als assistents a les activitats de
formació al teu càrrec?
- Sempre: 12’5 % (exigència sempre per llevar paper)
- De vegades: 50 % (CD-Roms)
- Mai: 25 %
- NC: 12’5 %

