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1. RESUM EXECUTIU 

Presses, embussos, preocupacions... Aquest és el dia a dia de molts pares que 

han de compaginar treball i vida familiar, sobretot quan els seus fills són infants. 

Perquè, qui no es preocupa per seleccionar la guarderia que millor s’adequa a les seves 

necessitats? Qui no ha arribat tard, o ha sortit abans de la feina per anar a buscar els seus 

fills? Crida l’atenció el fet que els alumnes arribin tard a classe per aprofitar el màxim 

les hores de son després d’una llarga nit de festa, però, per què arriben tard els 

professors? La resposta és que molts d’ells estan portant el seu fill a la guarderia.   

Aquests és el tipus de problemes que ens han motivat a realitzar aquest treball. 

 

En el present treball, volem analitzar la possibilitat d’establir una guarderia a la 

UPF. Primer, volem conèixer si hi ha demanda de mercat d’aquest servei per part del 

personal docent i administratiu. En segon lloc, volem realitzar una investigació de 

mercat per tal d’establir quines haurien de ser les característiques específiques de la 

guarderia a la UPF: Pompetits. Per tant, intentarem donar resposta a dues hipòtesis: Hi 

ha demanda de mercat d’una guarderia a la UPF?, ¿Quines són les característiques 

específiques que hauria de tenir la guarderia a la UPF?  

 

Hem resolt la primera hipòtesi a partir d’un antecedent històric que es va donar a 

la Universitat. Per donar resposta a la segona, hem realitzat una investigació de mercat. 

Durant l’estudi qualitatiu que requereix aquesta investigació, hem organitzat una sessió 

de grup pel professorat i entrevistes en profunditat pel personal administratiu. 

Seguidament, mitjançant l’enquesta de l’estudi quantitatiu, hem elaborat un perfil de 

potencial consumidor. Prestant especial atenció a les preferències d’aquest consumidor, 

hem caracteritzat la guarderia de la UPF.  

 

Un cop realitzada tota la investigació, podem concloure que sí hi ha demanda de 

mercat. Pel que fa a les característiques, la Pompetits oferiria un servei d’acollida amb 

un horari flexible, de 8 a 18h., destinat a nens de 0 a 3 anys. Es realitzarien activitats tals 

com la psicomotricitat, jocs al pati, música, piscina i trencaclosques. També es farien 

sortides a la granja, al zoològic, al Parc de la Ciutadella, i a teatres i concerts infantils. 

La guarderia hauria de tenir un pati gran i sol-obert, menjador, cuina pròpia, ludoteca i 

jardí; a més, disposaria de pedagogs i logopedes.  
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2. I�TRODUCCIÓ  

En els últims anys hi ha hagut un canvi de mentalitat en el món empresarial en el 

sentit que l’empresari, no només es preocupa per maximitzar els seus beneficis, sinó que 

també ha après a fomentar un concepte molt important: la qualitat laboral. Avui dia són 

moltes les empreses que vetllen pels seus treballadors, es preocupen pel seu benestar 

laboral i fan el màxim possible per satisfer les seves necessitats. Evidentment, no és una 

pràctica altruista, però beneficia a totes dues parts: el treballador se sent més reconfortat 

i es torna més productiu, i l’empresari obté més beneficis, prestigi i qualitat. 

 

En el present treball, parlem d’un d’aquests projectes destinats a millorar la 

qualitat laboral. Concretament, el nostre estudi consisteix en analitzar la possibilitat 

d’establir una guarderia a la UPF i en realitzar una investigació de mercat per tal 

d’establir quines haurien de ser les característiques específiques de la guarderia. Per tal 

d’acotar el màxim possible la nostra anàlisi, hem escollit com a marc d’estudi un dels 

quatre campus de la UPF, el Campus Ciutadella, i com a potencials consumidors, el 

personal docent i administratiu d’aquest campus. 

Cal dir que no ens va resultar fàcil escollir el marc de treball, ja que teníem 

diferents possibilitats a l’hora de decidir quina seria l’empresa estudiada. Vam pensar en 

estudiar diferents alternatives: la viabilitat que tindria l’establiment de la guarderia en 

una empresa privada, en comparar si seria més viable en una empresa familiar o una 

multinacional, i per últim, en establir-la a la UPF. Finalment, vam elegir la UPF pels 

següents motius: 

En primer lloc, perquè actualment la Universitat Pompeu Fabra és una de les 

universitats públiques més innovadores i capdavanteres de l’Estat espanyol. Per 

exemplificar la seva importància, hem trobat una notícia1 publicada pel diari El Mundo, 

segons la qual la UPF se situa en tercera posició en el rànquing, el setè que elabora 

aquest diari, sobre els millors centres universitaris espanyols. 

Però, tot i que la UPF disposi de molts serveis de qualitat destinats a la seva 

comunitat universitària, nosaltres, com a estudiants d’aquesta universitat, pensem que 

per continuar millorant-la, un dels reptes que hauria de tenir en compte seria el projecte 

que nosaltres estudiarem: un servei de guarderia pel seu personal. Pensem que aquest 

servei ajudaria a conciliar la vida laboral i familiar dels treballadors, i contribuiria a 

                                                           
1 Notícia extreta de la pàgina web: www.upf.edu/recull/2007/maig/07050901.pdf 
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millorar la qualitat dels serveis prestats, tal i com es demostra en la majoria d’empreses 

que ja disposen d’aquest servei. 

 

En segon lloc, una altra motivació que ens va dur a realitzar aquest treball a la 

UPF fou la poca oferta de guarderies que hi ha als voltants de la Universitat, fet que 

descarta la possibilitat de que el personal docent i administratiu pugui deixar els seus 

fills a prop del lloc de treball, per tal d’estalviar temps i presses. En cas que optessin per 

una guarderia del barri de Marina, s’ha de tenir en compte, que l’elecció quedaria una 

mica limitada, ja que només hi ha dues guarderies privades. 

 

L’últim motiu, però no per això el menys important, és que vam pensar que 

tindríem millor accessibilitat a les dades i més recolzament per part de la Universitat. A 

més, vam suposar que, de cara a fer l’enquesta final, podríem obtenir una mostra molt 

més gran i per tant, més representativa de la població. 

 

- HIPÒTESIS I OBJECTIUS 

Un cop definit el marc d’estudi, els objectius que ens vam plantejar van ser els 

següents: primer, veure si al personal docent i administratiu li interessaria la idea 

d’establir una guarderia a la UPF i; segon, obtenir una descripció, el més completa 

possible, de les característiques de la guarderia que demandarien els nostres potencials 

consumidors. 

 

Per tant, en aquest treball, intentarem donar resposta a dues hipòtesis que 

resoldrem mitjançant dos mètodes diferents. Així, la primera pregunta que ens fem és: 

“hi ha demanda de mercat d’una guarderia a la UPF?” Donarem resposta a aquesta 

hipòtesi basant-nos en un precedent històric que tingué lloc a la Universitat. Aquest, no 

només ens permetrà donar resposta a la primera qüestió, sinó també continuar el treball 

amb la segona hipòtesi: “¿quines són les característiques específiques que hauria de 

tenir la guarderia a la UPF?” A l’hora d’analitzar les característiques que es 

demandarien, és on durem a terme una investigació de mercat estudiant les preferències 

del personal docent i administratiu. 
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- CO�EIXEME�TS  I PASSOS PREVIS 

Cal esmentar tots els coneixements necessaris que hem hagut d’assolir per dur a 

terme aquest treball. Concretament, ens hem decantat per dues vies d’informació. 

D’una banda, ens va caldre endinsar-nos en el complex món de les guarderies, ja 

que en un principi érem inexpertes en el tema. Per a tal efecte, vam visitar diferents 

guarderies, dues d’elles públiques i una privada, on vam fer una sèrie de preguntes als 

mestres. El que volíem aconseguir amb aquestes entrevistes era conèixer més de prop el 

seu dia a dia, aprendre quines activitats fan, quins horaris tenen d’entrada i sortida, 

horaris de menjador, instal·lacions, etc. També, vam llegir llibres destinats a les llars 

d’infants, vam consultar pàgines web, articles de la Constitució i el marc reglamentari 

que han de complir les guarderies. A més, una de les guarderies visitades, ens va 

facilitar llibres de projectes infantils per familiaritzar-nos amb aquest camp d’estudi. 

D’altra banda, hem hagut de llegir la bibliografia corresponent per saber com 

realitzar una investigació de mercat i conèixer els passos a seguir per a dur-la a terme. 

En aquest sentit, vam comptar amb l’ajuda d’un professor de la UPF expert en el tema, 

l’Antonio Ladrón de Guevara. Ell ens va guiar força i ens va ajudar a delimitar el tema i 

a establir la diferenciació entre la primera i segona hipòtesi. 

 

Finalment, ens vam adonar que el nostre treball podria induir a confusió per part 

del lector, en el sentit que aquest podria pensar que deixem de banda un aspecte crucial: 

la viabilitat econòmica. Cal esmentar doncs, que el nostre treball és un estudi enfocat en  

la demanda de mercat, i com més endavant es podrà observar, esmentarem possibles 

solucions a la inviabilitat econòmica, tot i que no les profunditzarem perquè no és el 

principal tema que volem tractar. 

 

3. DESE�VOLUPAME�T 

3.1.   A�TECEDE�TS HISTÒRICS: RESOLUCIÓ DE LA HIPÒTESI 1 

Per poder resoldre la primera hipòtesi que ens plantejàvem, que és conèixer si hi 

ha demanda de mercat d’una guarderia a la UPF, ens hem basat en un antecedent 

històric que va tenir lloc a la Pompeu. 
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Fa uns anys, tres òrgans representants dels treballadors de la Pompeu Fabra (el 

Comitè d'Empresa del PAS, la Junta de Personal del Pas i la Junta de Personal Docent 

i Investigador), juntament amb el recolzament d'un grup de professores expertes en 

temes de gènere, van fer una petició al rectorat per reclamar un servei de guarderia a la 

UPF. Aquesta proposta es va fer durant el rectorat de Rosa Viròs, pensant que pel fet de 

ser dona, la rectora podria tenir més sensibilitat envers aquest tema i podria seguir 

endavant amb la seva proposta. Aquesta iniciativa va tenir molt d’èxit, ja que es van 

aconseguir recollir unes 200 signatures. Cal tenir en compte que aquestes es van recollir 

durant el mes de juliol, cosa que encara fa més exitosa la proposta, ja que en aquest mes 

la majoria del personal docent i administratiu està de vacances. 

La rectora es va mostrar molt favorable a la seva creació, i va encarregar un 

informe de viabilitat per estudiar la proposta. Malgrat tot, el resultat d’aquest estudi va 

ser d’inviabilitat econòmica, i per tant, la iniciativa no es va dur a terme. 

 

Tot i així, hem observat que els treballadors de la Pompeu veuen necessari 

l’establiment d’aquest servei que manca a la Universitat, i per tant, podem donar 

resposta a la primera hipòtesi i concloure que sí hi ha demanda de mercat d’una 

guarderia a la UPF. 

 

En un principi es podria donar per finalitzat aquest treball, ja que tot i que hi hagi 

demanda de mercat, la inviabilitat econòmica destrueix tota mena d’esperances a l’hora 

de realitzar el projecte. Però, tal i com ja hem comentat anteriorment, el nostre principal 

objectiu no és trobar solució al tema de la inviabilitat econòmica, sinó al de la demanda. 

Tot i així volem proposar algunes alternatives per solucionar aquest problema i així 

mateix, deixar una via oberta per a futures investigacions sobre aquest tema. 

 

Pensem que una manera de disminuir força els costos és estudiar a fons les 

preferències dels nostres potencials consumidors, perquè d’aquesta manera acotaríem 

molt les despeses. Amb això també podríem adaptar perfectament la guarderia a les 

seves necessitats i reduiríem el risc de posar serveis innecessaris, que només farien 

augmentar els costos de la mateixa. 

Finalment, podríem estudiar la possibilitat d’establir convenis amb altres entitats 

(escoles del barri, Ajuntament...) per tal que la Universitat pogués estalviar en termes 

d’instal·lacions, d’espai, etc. 
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Un cop proposades aquestes alternatives per reduir costos, ja podem continuar 

amb la segona hipòtesi. 

 

3.2.   ESTUDI DE MERCAT: RESOLUCIÓ DE LA HIPÒTESI 2 

Per resoldre la segona hipòtesi plantejada, “quines característiques hauria de tenir 

la guarderia a la UPF?”, hem realitzat una investigació de mercat per estudiar el 

comportament dels consumidors, detectant les seves necessitats i la manera de satisfer-

les. 

 

Podem definir l’estudi o la investigació de mercat com la recopilació i l’anàlisi 

d’informació, pel que fa al món de l’empresa i del mercat, per poder prendre decisions 

dins del camp del màrqueting. 

Es tracta, en definitiva, d’una potent eina, que ha de permetre a l’empresa obtenir 

la informació necessària per establir les diferents polítiques, objectius, plans i 

estratègies més adients als seus interessos. 

Per dur a terme un estudi de mercat s’han de seguir diferents etapes, que es 

resumeixen  en el organigrama que segueix. Per tal de dur a terme el nostre estudi de 

mercat, adaptarem aquestes passes teòriques a la nostra realitat. 
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Les principals eines d’una investigació de mercats són les tècniques qualitatives i 

quantitatives. Pel que fa a les tècniques qualitatives, la seva finalitat és analitzar el 

substrat social, és a dir, trobar els “perquès” de la realitat estudiada, o almenys, marcar 

les tendències. Les eines més importants d’aquest mètode d’investigació són les 

sessions de grup (grups de discussió), i les entrevistes en profunditat. En ambdós casos, 

la recollida d’informació es tradueix en l’obtenció i posterior anàlisi del diàleg lliure i 

espontani entre el reduït grup de persones (sessió de grup), o entre l’entrevistador i 

l’entrevistat (entrevista en profunditat). 

Les tècniques quantitatives es basen en agrupar i mesurar els individus mostrals 

en categories, en funció de variables preestablertes, com per exemple, pautes de 

consum. Per tant, els resultats obtinguts a partir de tècniques quantitatives es validen 

exclusivament amb criteris estadístics. Cal destacar que no descobreixen processos, 

simplement els quantifiquen. L’ enquesta estructurada és el seu màxim exponent i el seu 
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objectiu és reflectir, a través d’una mostra estadísticament representativa, la realitat 

social o econòmica que sustenta un mercat concret. 

 

3.2.1.   ESTUDI QUALITATIU 

L’estudi qualitatiu utilitza una metodologia d’investigació no estructurada i 

exploratòria amb base en mostres petites que proporcionen un panorama i comprensió 

de l’escenari del problema. És per això que, per a solucionar la nostra segona hipòtesi, 

és a dir, per a determinar les característiques que hauria de tenir la guarderia a la UPF, 

hem utilitzat dues tècniques d’investigació qualitativa, la sessió de grup pel professorat i 

les entrevistes en profunditat en el cas del PAS. 

 

3.2.1.1.   SESSIÓ DE GRUP: Personal docent 

Les sessions de grup són el procediment més important de la investigació 

qualitativa. Una sessió de grup és una entrevista que realitza un moderador de forma 

natural i no estructurada a un grup reduït i homogeni d’individus, que generalment el 

formen entre 6 i 10 persones. 

El procediment seguit per a la planificació i la realització de les sessions de grup 

és el següent: 

 

Resumir los descubrimientos y planear la investigación o acción de seguimiento

Revisar las cintas y analizar los datos

Realizar las entrevistas en las sesiones de grupo

Desarrollar los lineamientos para el moderador

Escribir un cuestionario de observación

Establecer los objetivos/preguntas que deben responderse en las sesiones de grupo

Especificar los objetivos de la investigación cualitativa

Determinar los objetivos del proyecto de investigación de mercados y definir el problema

 

Fuente: Malhotra, Investigación de mercados: Un enfoque práctico pàg.169 
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Per analitzar les necessitats del personal docent, vam decidir realitzar una sessió 

de grup. Aquesta sessió anava dirigida exclusivament a aquest col·lectiu per tal que els 

components fossin el més homogenis possibles, se sentissin còmodes i estiguessin 

disposats a expressar les seves idees i sentiments sense prejudicis. 

 

Primerament vam cercar col·laboradors per a realitzar aquesta sessió. Vam pensar 

que el mitjà més efectiu per a trobar-los seria el correu electrònic, ja que és una via que 

ens permet arribar eficaçment a tot el professorat. En un primer moment, vam creure 

que seria possible enviar els emails mitjançant les llistes de cada departament a tots els 

professors del Campus Ciutadella. Per a tal efecte, vam preguntar al PIE (Punt 

d’Informació a l’Estudiant) qui ens va adreçar a docència, on vam parlar amb l’Anna 

Sala, encarregada del departament d'administració. Ella ens va denegar la nostra petició, 

però ens dirigí a l’organisme del UIPI (Unitat d’Informació i Projecció Institucionals), a 

qui vam enviar un email explicant de què tractava el nostre treball i demanant les 

adreces electròniques per realitzar-lo, recalcant que era el mètode més eficaç d’accedir a 

tota la informació necessària. 

Aquesta via tampoc fou efectiva i la nostra tutora Marta Reynal ens va suggerir 

que enviéssim un email a la Sra. Lidia Fosalba. Ella ens digué que, encara que el treball 

podia ser d’interès per la Universitat, les adreces electròniques del professorat eren 

dades confidencials i no ens les podia facilitar. Tanmateix, ens proposà com a solució 

penjar un anunci a l'Àgora del Campus Global (alternativa que finalment vam utilitzar). 

 

Davant la negativa de la Universitat a l’hora de facilitar-nos totes les adreces 

electròniques, vam haver de recórrer a vies alternatives, que a continuació detallem: 

 

- Vam cercar les adreces de correu electrònic del professorat a través de la web 

universitària i vam enviar un email. En aquest explicàvem en què consistia el nostre 

treball i informàvem que estàvem buscant voluntaris que s’oferissin a col·laborar en una 

sessió de grup. En aquest email, també els explicàvem què era, com funcionava, i quin 

era l’objectiu de la sessió. Els hi vam facilitar un correu de contacte, on podien adreçar-

se a nosaltres. També demanàvem que ens indiquessin la seva disponibilitat horària 

(matí, migdia o tarda), per tal que després ens fos més fàcil coordinar els horaris. 
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- Vam posar anuncis a l’Àgora (“Espai Lliure” i “Anuncis”) del Campus Global, 

explicant de què tractava el nostre treball i facilitàvem un adreça electrònica perquè, qui 

estigués interessat en col·laborar, es posés en contacte amb nosaltres. 

- Vam penjar cartells per la Universitat a llocs estratègics on sabíem que els 

professors ho veurien, com per exemple, a les cartelleres d’anuncis de cada 

departament, al costat dels ascensors, a més de les parets i columnes que estan a prop 

dels despatxos. Creiem que aquest sistema no ens va aportar gaires col·laboradors per si 

mateix perquè la majoria ja n’estava assabentat gràcies a l’email, però vam obtenir un 

resultat força profitós: la publicitat que va fer del nostre treball per tota la Universitat. 

A continuació mostrem un exemplar: 

 

 

 

 

 

 

 

Després de seguir les passes anteriors, vàrem rebre resposta d’uns quants 

professors. La majoria ens feia arribar la seva opinió sobre un treball d’aquestes 

característiques, però ens deien que no estaven interessats en participar en la sessió de 

grup perquè creien que no eren el perfil de participant que buscàvem: no tenien fills, en 

aquell moment eren de viatge o fent una estada en una universitat estrangera. Volem 

destacar el cas d’una dona que impartia classes en una universitat londinenca. Ella ens 

va explicar que podia deixar la seva filla petita a la guarderia de la mateixa universitat. 

Mostrava interès per la nostra proposta afirmant que, tenir la guarderia al lloc de treball 

era beneficiós, no només pels treballadors, sinó també per l’empresa en sí, ja que es 

millorava la qualitat laboral. 

Finalment, van ser vuit professors qui es van oferir per col·laborar en la sessió de 

grup; el següent pas va ser coordinar un horari per tal que poguessin assistir el màxim 

de persones possibles. La nostra proposta va ser dimarts dia 8 de maig de 12 a 13h. Com 

en aquest horari no tothom que s’havia ofert a col·laborar podia assistir, vam enviar un 

segon email a tot el professorat, amb la data ja establerta, per veure si podíem ampliar el 

quòrum per a realitzar la sessió de grup. Així, vam rebre la confirmació de set 
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professors. Paral·lelament, vam demanar a la professora ajudant, Sofía Bauducco, que 

ens demanés una aula on realitzar-la, la 40.148. 

 

La idea de la sessió de grup era que es donés una interacció entre els participants a 

fi de que cadascú pogués donar la seva opinió respecte el tema, i alhora, que sorgissin 

debats i rèpliques. És el que s’anomena snowballing, és a dir, que el comentari d’una 

persona doni lloc a una reacció en cadena per part de la resta de participants. 

 

Cal destacar que aquesta sessió estava dedicada a professors que actualment tenen 

fills petits, que els han tingut i veuen interessant la idea per a generacions futures, o 

simplement aquelles persones que creuen que és interessant que la Pompeu disposi 

d’aquest servei. 

 

Els temes que volíem tractar, i dels quals més endavant explicarem les 

conclusions que vam extreure, són els següents: 

- Si els hi semblava una bona proposta que la Pompeu disposés d’una guarderia al 

campus de la Ciutadella. 

- Si portarien o haguessin portat els seus fills. 

- Quins creuen que poden ser els beneficis, i quins els inconvenients. 

- Quines característiques voldrien que tingués la guarderia de la UPF. 

- Si actualment tenen problemes de temps, i per tant, tenir la guarderia al mateix 

lloc de treball suposaria un estalvi de temps i de preocupacions. 

- Si creuen que el fet de tenir una guarderia milloraria la qualitat laboral del 

Campus. 

- Quines activitats addicionals volen: música, anglès, informàtica, sortides al barri, 

al parc, excursions... 

- Quines instal·lacions hauria de tenir: zones d’activitat i de repòs, espai 

menjador, espai verd... 

- El preu que estarien disposats a pagar per una guarderia al seu lloc de treball i 

que disposés de les característiques que ells demanen. 

- Si estarien disposats a obrir-la a l’exterior, per a nens del barri, fills d’estudiants 

o d’altres treballadors de la Universitat. 
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Pel que fa al desenvolupament de la sessió, van haver-hi set participants i dues 

moderadores. Una de les moderadores era l’encarregada de que la sessió es dugués a 

terme en un ambient agradable i tranquil, mentre que l’altra era l’encarregada de que es 

tractessin  tots els temes del quals es volia treure informació. L’estructura de la sessió 

de grup ens va permetre una major flexibilitat en l’ordre dels temes tractats i una major 

profunditat en el tractament d’aquells que ens interessaven especialment. Va tenir una 

durada aproximada d’uns quaranta cinc minuts, vam servir begudes (aigua i sucs), i la 

vam gravar en vídeo i àudio, per tal de poder-la analitzar amb posterioritat, tal com vam 

fer els dies següents a la realització. 

 

Aquesta sessió de grup ens va servir per extreure noves idees, i corregir algunes 

que nosaltres teníem d’equivocades. Les conclusions que vam poder extreure van ser les 

següents:  

- En general, tots els participants recolzen la iniciativa. Per tant, podem dir que, 

per part d’aquest col·lectiu, sí que hi hauria demanda d’un servei de guarderia a la 

Universitat. 

- La majoria dels participants creuen imprescindible disposar d’una guarderia en 

l’etapa de lactància (0-1 anys), mentre que en l’etapa d’1 a 3 anys consideren que és 

menys necessària. Els motius que van aportar van ser, d’una banda, la necessitat de la 

mare de donar-li el pit de manera natural i, de l’altra, la continuïtat entre els mesos de 

baixa i la incorporació de la mare al treball. Quan els fills ja són més grans (1-3 anys), 

pensen que mare i fill no necessiten tanta vinculació i el nen ha d’anar adquirint 

independència. 

- Un dels motius que gairebé tots els participants veien com un inconvenient, a 

l’hora de portar els fills al mateix lloc de treball, era el perill d’allargar la jornada 

laboral. És a dir, que els pares es quedessin més hores treballant pel fet de saber que el 

seu fill és al mateix indret i que no té problemes per l’hora d’anar a recollir-lo. 

- També van esmentar que, degut a la seva flexibilitat horària i als congressos que 

han d'assistir, per ells seria més còmode portar als seus fills a una guarderia del barri on 

viuen. D’aquesta manera, no estarien lligats a portar-los a la Pompeu encara que ells no 

haguessin de venir. 
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Per aquest mateix motiu, prefereixen un servei d’acollida a una guarderia a temps 

complert, és a dir, prefereixen un lloc on poder deixar els fills quan ells ho necessitin, 

sense cap restricció a l’hora d’entrada i sortida, que no pas una guarderia corrent on 

l’horari està establert i s’han de complir unes hores mínimes al centre. 

 

Pel que fa a les característiques que van demanar per la Pompetits, van ser les 

següents: 

- Horari flexible, que s'adeqüés a les seves necessitats i que fos més ampli que a la 

resta de guarderies. És a dir, demanaven un horari d’acollida, pels pares que 

comencessin a treballar abans de les 9 i un horari de permanència, per aquells que 

tinguessin classe a la tarda o tinguessin alguna reunió. 

- Volen una guarderia accessible, on puguin accedir sense restriccions durant les 

hores que ells tenen lliure. 

- Creuen necessària una vinculació de la guarderia a la Universitat, i que aquesta 

darrera es comprometi a promoure el seu funcionament, establir convenis laborals que 

permetin conciliar la vida laboral i familiar, com poden ser els següents: posar horaris 

de matí per aquells professors que tenen fills petits, no organitzar reunions massa tard, i 

que hi haguessin subvencions pel professorat i personal administratiu que decidissin 

portar els seus fills a la guarderia de la UPF. 

- Va sorgir la idea d’establir convenis amb l’escola del costat de la UPF, per tal de 

reduir costos, i d’aconseguir que hi hagués un espai i unes instal·lacions més adequades 

a les necessitats dels nens. 

- Es van mostrar d’acord davant l’ampliació de l’oferta a gent que no formés part 

de la comunitat universitària, per exemple, altres treballadors de la universitat, 

estudiants o gent del barri. Cal tenir en compte que aquesta proposta tindria el problema 

de no poder oferir un servei d’acollida amb les necessitats del personal de la Universitat. 

També cal destacar que, el fet d’obrir la guarderia a l’exterior evitaria que aquesta fos 

monocromàtica, és a dir, ajudaria als nens a relacionar-se amb nens d’altres àmbits i 

estatus socials diferents als que tenen els fills dels professors. 

- Entre les activitats proposades pel personal docent destaquen la música, els jocs, 

la psicomotricitat i les excursions al zoo, a la platja o al parc de la Ciutadella, aprofitant 

la seva proximitat, o també a la piscina. 
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A continuació podem veure un quadre resum on es reflecteixen aquelles idees que 

teníem equivocades sobre el que pensàvem que voldrien i el que realment volen. 

 

EL QUE PE�SÀVEM QUE VOLDRIE� EL QUE REALME�T VOLE� 
Activitats: anglès i informàtica Activitats: música i psicomotricitat 

Guarderia Servei d’acollida 

Servei destinat a nens de 0-3 anys Prioritzar el servei en el període de lactància 

Pagar més per la “guarderia a mida” Rebre subvencions de la Universitat 

 

La primera d’elles fa referència a les activitats. Crèiem que voldrien activitats més 

sofisticades, com anglès o informàtica, que no es donen a la majoria de guarderies, però 

ens van fer arribar que no volien una “guarderia de currículum”, sinó que demanaven 

activitats apropiades per l’edat, com música o activitats de psicomotricitat que ajudessin 

a desenvolupar la sensibilitat del nen. 

La segona fa referència al tipus de servei prestat. Nosaltres creiem que voldrien 

una guarderia a temps complert amb els horaris adaptats a les seves necessitats, però 

realment es decanten més per un servei d’acollida, és a dir, un lloc on poder deixar i 

anar a recollir el seu fill quan ells ho necessitessin. 

La següent diferència reflecteix per a quin període és més important que la 

Universitat presti aquest servei. Nosaltres no fèiem cap distinció dels 0-3 anys, però 

durant la sessió, ens vam adonar que els professors prioritzaven el servei pel període de 

lactància (0-1 anys) pels motius que ja hem explicat anteriorment. 

La darrera, fa referència al preu que estarien disposats a pagar per aquest servei. 

Nosaltres creiem que estarien disposats a pagar una mica més per tenir una “guarderia 

feta a mida”, és a dir, establerta al seu lloc de treball i amb les característiques que ells 

demandarien. Per contra, vam trobar que creuen que la Universitat hauria de 

subvencionar econòmicament aquest servei als seus treballadors. 
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3.2.1.2.  E�TREVISTES E� PROFU�DITAT: Personal 

Administratiu i de Serveis (PAS) 

Les entrevistes en profunditat, com ja hem esmentat anteriorment, són una tècnica 

qualitativa molt utilitzada en l’estudi de mercat per obtenir informació d’un tema 

determinat.  

Aquestes les vàrem emprar per aconseguir conèixer quines són les opinions i 

demandes que té el servei administratiu pel que fa al nostre projecte. Cal dir que, en un 

primer moment, no ens havíem decantat per aquest recurs, sinó que el que volíem era 

realitzar una altra sessió de grup específica per aquests.  

 

Primerament, pensant en realitzar la sessió de grup, vam buscar col·laboradors 

mitjançant uns mètodes molt semblants als que vam seguir per al personal docent: 

 

- Vam cercar les adreces de correu electrònic a la web de la Universitat i, en 

adonar-nos que no hi eren totes, vam anar directament als llocs de treball del personal 

administratiu per preguntar per aquestes, on després d’explicar-los el nostre projecte, en 

molts casos ens les van facilitar. Paral·lelament, vam parlar amb el personal 

d’informàtica i el de la biblioteca perquè ens ajudessin a difondre l’email.   

- Vam penjar cartells per la Universitat tal i com vam fer amb el cas dels 

professors. En aquest cas però, els vam penjar a llocs on el personal administratiu els 

pogués veure fàcilment, com per exemple, al costat de la màquina de fitxar. Per aquest 

col·lectiu, aquest mètode no va tenir tant d’èxit, en el sentit que ningú es va adreçar 

específicament a nosaltres dient-nos que s’oferia a col·laborar a la sessió de grup.  

- Vam posar anuncis a l’Àgora (“Espai Lliure” i “Anuncis”) del Campus Global. 

Cal dir que aquest sistema va ser el més efectiu per aquest grup, juntament amb 

l’atenció més personalitzada que els hi vam dedicar. Mitjançant aquesta via, el PAS sí 

que es va adreçar voluntàriament a nosaltres, tot i que la participació continuà sent força 

reduïda.  

 

Per tant, vist el poc èxit d’aquests mètodes, la col·laboració que vam rebre 

d’aquest grup no va ser tan significativa com ho va ser en el cas del personal docent; és 

a dir, vam obtenir alguns col·laboradors, però no suficients per organitzar una sessió de 
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grup, cosa que va fer impossible realitzar-la. D’aquesta manera, vam optar per l’altre 

mètode que ens ofereix la investigació qualitativa: les entrevistes en profunditat. 

 

 Però, què és una entrevista en profunditat? Per respondre a aquesta qüestió ens 

referirem a la definició d’en Malhotra:  

 

Entrevista personal, no estructurada i directa en la que un 

entrevistador altament capacitat sondeja a un sol entrevistat 

a fi de descobrir les motivacions, creences, actituds i 

sentiments ocults sobre un tema. 
2
 

 

A diferència de les sessions de grup, les entrevistes en profunditat proporcionen 

una informació més personalitzada, en el sentit que cada persona comunica a 

l’entrevistador la seva opinió de forma individual; a més, al no tenir una “pressió 

social”, els entrevistats no es veuen influenciats ni condicionats a l’hora d’expressar les 

seves idees, que potser no dirien si estiguessin amb més gent. Per contra, amb les 

entrevistes en profunditat, no hi ha interacció entre els participants, ja que no existeix 

l’oportunitat de que les persones entrevistades valorin les opinions de la resta i les 

discuteixin. 

 

Per realitzar aquestes entrevistes vam comptar amb els col·laboradors que es van 

oferir per fer la sessió de grup.  

Per tal d’optimitzar els resultats de les entrevistes, era necessari que la nostra 

actuació vers els entrevistats fos tal que ells es trobessin còmodes i segurs. Per tal 

efecte, primerament els hi explicàvem en què consistien les preguntes i els informàvem 

de la durada aproximada de les mateixes, i seguidament començàvem. Les qüestions a 

tractar les vam redactar molt acuradament per tal de no deixar-nos cap aspecte a estudiar 

i de que ens donessin el seu punt de vista sobre els mateixos temes que es van tractar a 

la sessió de grup.  

 

Per acabar, voldríem esmentar les conclusions que vàrem extreure de les 

entrevistes: 

                                                           
2 Malhotra, Naresh K. (1997). Investigación de mercados: Un enfoque práctico (2a ed.). Mèxic: Prentice-Hall 
Hispanoamericana, S.A..; pàg. 174. 
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- En general, tots recolzaven la iniciativa. Per tant, podem dir que, per part 

d’aquest col·lectiu sí hi hauria demanda d’un servei de guarderia a la Universitat. 

- El transport per a dur als nens els hi resultaria un problema, ja que si no es viu al 

barri i es vol utilitzar el transport públic, els hi seria complex.  

- Consideren “la distracció” com un possible problema pel fet de saber que tenen 

els fills a prop. No obstant, un cop ho raonaven més detingudament, s’adonaven que la 

tranquil·litat que els hi aportaria seria molt més beneficiosa. 

- Prefereixen una guarderia que tingui un horari a temps complert, ja que s’adapta 

més a les seves necessitats i als seus horaris.  

 

Pel que fa a les característiques que hauria de tenir la Pompetits, van destacar les 

següents: 

- Volen que sigui gran, espaiosa i lluminosa, amb instal·lacions modernes i amb 

un pati ampli. 

- Destaquen algunes activitats com la psicomotricitat, l’anglès i les cançons.  

- El preu hauria de ser força assequible i inferior al d’una pública. 

- En el cas de que la guarderia s’obrís a l’exterior, prioritzen el servei per als 

membres de la comunitat universitària donat que no volen quedar-se sense plaça. 

Tampoc volen una “macroguarderia”. 

 

Cal tenir en compte que, a l’hora de fer referència a les característiques i a les 

activitats, no hi va haver molta uniformitat. Això va ser degut a la no interacció entre les 

persones entrevistades, tal com hem comentat anteriorment, i per tant, era força difícil 

que totes esmentessin les mateixes prestacions. 

 

3.2.1.3.  A�ÀLISI I COMPARACIÓ 

Un cop realitzada la primera part del nostre estudi de mercat, la investigació 

qualitativa, podem extreure unes conclusions de forma conjunta del personal docent i 

administratiu. Aquestes ens permetran fer una anàlisi de les característiques que 

demanden ambdós grups, així com establir les semblances i diferències que presenten. 

També ens ajudaran a definir les preguntes de l’enquesta final. 
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A continuació, per veure més clarament aquestes semblances i diferències hem 

elaborat un quadre que les resumeix: 

 

 

Observem que, tan el personal docent com el PAS, coincideixen en moltes de les 

característiques de la guarderia (espaiosa, lluminosa, activitats...). Tots dos consideren 

que aquesta hauria d’estar vinculada a la UPF, i alhora hauria de rebre algun tipus de 

subvenció per part de la Universitat. Tanmateix, consideren que es podrien establir 

convenis amb altres entitats públiques, tal i com s’ha fet amb l’escola Antoni Brusi, que 

aquest any obrirà les portes del seu casal d’estiu als fills dels treballadors de la Pompeu 

Fabra. Per últim, un altre fet que ambdós grups consideren que hauria d’oferir la 

Pompetits és un horari d’acollida i de permanència, és a dir, una ampliació dels horaris 

pel matí i per la tarda per aquells pares que ho necessitin. 

 

Pel que respecte a les diferències entre els membres del PAS i del professorat, 

trobem que aquests últims donen molta importància al període de lactància dels seus 

fills, mentre que els primers no emfatitzen cap període en concret.  

Un fet que destaca el PAS és que els podria distreure tenir els fills a prop. No 

obstant, com ja hem comentat anteriorment, la tranquil·litat que els reportaria seria molt 

més beneficiosa. En canvi, el personal docent no va considerar-ho un problema, sinó al 

contrari, ja que valoren molt positivament l’accessibilitat a la guarderia.  

Un altre aspecte en el qual divergeixen és que el PAS s’estima més una guarderia 

a temps complert, mentre que el professorat prefereix un servei d’acollida (poder deixar 

i emportar-se el seu fill quan li convingui). Això s’explica per la diferència d’horaris 

laborals d’ambdós, ja que els docents tenen un horari més flexible que el PAS. 
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Per últim, voldríem mencionar que els professors no veuen cap problema en obrir 

el servei de guarderia als estudiants i a la gent del barri. En canvi, el PAS es va mostrar 

més reticent a aquesta idea, perquè el que volen és assegurar la seva plaça davant una 

forta demanda.  

Així doncs, podem concloure que aquests dos grups coincideixen en força 

aspectes. El principal tret que els diferencia i on hi ha més divergència és en l’horari, 

per tant, és una de les característiques en la que ens detindrem més acuradament i 

intentarem establir un horari que s’adapti a tots. 

 

Un cop extretes les conclusions conjuntes de la sessió de grup realitzada al 

personal docent i de les entrevistes al PAS, no hem d’oblidar que aquests resultats són 

d’una mostra petita i no són representatius de la població, en el nostre cas, de tot el 

personal docent i administratiu. Per aquest motiu, durant la nostra investigació 

quantitativa, realitzarem una enquesta que resumeixi totes les característiques que hem 

extret al llarg de l’estudi: consulta de bibliografia específica de guarderies, contacte 

directe amb aquestes, sessions de grup i entrevistes en profunditat. Amb l'enquesta, la 

qual tractarem més endavant, podrem corroborar si el que deien les respectives mostres, 

realment reflecteix el que demana el personal docent i administratiu en conjunt i, 

establir definitivament quines són les característiques específiques que hauria de tenir la 

Pompetits segons les preferències d’ambdós grups.  

 

3.2.2.   ESTUDI QUA�TITATIU: E�QUESTA3 

L’estudi quantitatiu utilitza una metodologia d’investigació que busca quantificar 

les dades, i normalment, aplica una forma d’anàlisi estadístic. En aquest cas, hem 

utilitzat l’enquesta, el seu màxim exponent, per quantificar les dades i generalitzar els 

resultats de la mostra a la població d’interès.  

Per tant, amb l’enquesta, d’una banda, volem corroborar si les conclusions 

extretes de la sessió de grup i de les entrevistes en profunditat són representatives de la 

població, és a dir, comprovar si tot el PAS i tots els docents comparteixen les mateixes 

idees i demanden els mateixos serveis que ens van dir a la sessió de grup i a les 

entrevistes. D’altra banda, també volem establir les característiques finals de la 

Pompetits per tal de resoldre la segona hipòtesi. 

                                                           
3 Adreceu-vos a la pàg. 47 per veure un exemplar de l’enquesta. 
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Cal destacar que hem fet un model d’enquesta idèntic pels dos segments de 

demanda: PAS i docents. És important remarcar aquesta idea, ja que el nostre objectiu 

és concretar quines serien les característiques generals de la Pompetits. A més, 

l’essència de l’enquesta ha estat extreta de tot l’estudi realitzat fins al moment, el qual 

hem anat explicant al llarg del treball.  

Pel que fa al disseny de l’enquesta, hem comptat amb el suport del professor 

Antonio Ladrón, qui ens va suggerir algunes idees sobre el format d’aquesta i ens ajudà 

en els retocs finals. 

A l’hora d’estructurar l’enquesta vam considerar que hauria de constar de quatre 

parts. Amb el primer bloc de preguntes, preteníem caracteritzar l’enquestat segons el 

seu sexe, l’edat, si té fills o no, etc., per poder establir diferents perfils de potencials 

consumidors. En el segon, tractàvem sobre l’actual postura adoptada per les grans 

empreses vers a oferir un servei de guarderia als seus treballadors. Al següent, volíem 

conèixer les característiques de les que hauria de disposar la guarderia a la UPF. 

Finalment, per poder resoldre els possibles problemes de viabilitat econòmica d’aquest 

projecte, en el quart bloc vam proposar una sèrie d’alternatives per reduir costos i 

aconseguir que el projecte fos factible. 

 

Volem esmentar un aspecte relacionat amb la metodologia seguida al realitzar el 

nostre estudi quantitatiu. Som conscients que abans de realitzar les enquestes, és 

necessari fer una prova pilot per tal de veure les mancances i possibles errors de 

l’enquesta en tots els aspectes (estructura, format, preguntes poc clares que poden 

confondre a l’enquestat...). En el nostre cas, no hem tingut l’ocasió de realitzar aquesta 

prova degut a les limitacions de temps i a la dedicació que requereix. Tot i així, en molts 

dels casos, hem estat presents quan l’enquestat responia les preguntes, per tal de 

resoldre els dubtes que poguessin sorgir. 

 

Per acabar, hem passat les enquestes al personal docent i administratiu de cada 

departament del Campus de la Ciutadella, en diverses franges horàries i en diferents dies 

de la setmana, per garantir l’aleatorietat de la mostra enquestada. Concretament hem 

enquestat 32 professors de Dret, 38 professors de la Facultat d’Economia i Empresa, 8 

d’Humanitats, 11 professors de Ciències Polítiques i Socials i finalment 4 professors del 

PEI (Programa d’Ensenyament d’Idiomes). Pel que fa al PAS, hem enquestat a 9 

membres de la secretaria de Dret, 13 de la d’Economia i Empresa, 3 membres de la 
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secretaria d’Humanitats, 4 del departament de docència, 3 de l’Arxiu, 7 persones 

d’Informàtica, 16 de l’àrea de Biblioteca i finalment, 23 membres d’altres departaments 

(PEI, Secretaria Acadèmica, secció doctorats, etc.). Tots formen un total de 171 

enquestats. 

Una dificultat que hem tingut i que ens ha portat a aquest nombre tan heterogeni 

d’enquestats per departament és que, des de bon principi, no ens ha estat possible 

realitzar un mostreig estratificat, és a dir, no hem pogut concretar un nombre mostral 

exacte per a cada departament o facultat. El fet de no poder conèixer l’horari de cada 

professor i de cada departament, ens feia impossible predir quants estarien presents en el 

seu despatx en el moment en que nosaltres passàvem a realitzar l’enquesta, i per tant, no 

podíem garantir l’obtenció del mateix nombre d’enquestes de professors d’Humanitats i 

d’Economia, per exemple.  

Malgrat això, el fet d’anar despatx per despatx, ens ha garantit la màxima 

aleatorietat possible, la qual cosa també creiem que és un aspecte positiu pel nostre 

treball. 

3.2.2.1.   CORROBORACIÓ DE LES MOSTRES 

D’aquí en endavant, interpretarem els resultats obtinguts de les enquestes. 

Per corroborar si la mostra de la sessió de grup és representativa de la població 

hem contrastat les conclusions d’aquesta amb les de l’enquesta. 

Pel que fa el suport que va rebre la proposta de la guarderia a la sessió, cal dir que 

sí que era representativa, ja que a l’enquesta, un 54% dels enquestats estan molt 

interessats en el servei, i un 36% està d’alguna manera interessat4.  

En quant a la possibilitat d’elegir entre un servei d’acollida o una guarderia a 

temps complert, tant la mostra de la sessió com la població5, en general prefereixen un 

servei d’acollida. En concret, un 54% ha recolzat aquesta opció.  

Respecte l’opinió sobre el període més necessari de la guarderia, a diferència del 

que es va comentar a la sessió de grup, la població no prioritza aquest servei en l’etapa 

de lactància, sinó que consideren igualment important l’etapa de 0 a 3 anys. 

Sobre el tema de si disposar d’una guarderia al lloc de treball allargaria la jornada 

laboral, hem comprovat que en aquest cas, la mostra de la sessió no és representativa. 

Mentre que a la sessió va haver una resposta força afirmativa, a l’enquesta, la població 

                                                           
4 Per fer aquesta comparació ens hem basat  en els resultats obtinguts de les enquestes. 
5 Quan parlem de població ens referim a la totalitat dels individus enquestats. 
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no té una opinió clara respecte aquest tema i a més, tendeixen a decantar-se per l’opció 

contrària.  

Durant la sessió de grup es van proposar una sèrie de característiques que hauria 

de tenir la guarderia, entre les quals es troben: horaris flexibles, accessibilitat, establir 

convenis amb les escoles del voltant, subvencions per part de la Universitat i ampliació 

de l’oferta a l’exterior. Amb la realització de l’enquesta hem vist que moltes d’elles 

també són preferides per la població. Per exemple, la població ha establert un horari 

molt ampli, de 8 a 19h, perquè la guarderia estigui oberta les hores suficients com per 

cobrir tota la seva jornada laboral al llarg de tots els trimestres del curs. Pel que fa a les 

subvencions, convenis i ampliació de l’oferta, estan força d’acord. Igualment, les 

sortides més recolzades a la sessió, com el Zoològic o el parc de la Ciutadella, també 

van ser les que més suport van rebre a l’enquesta. 

 

Analitzant les conclusions de les entrevistes en profunditat realitzades al PAS en 

l’estudi qualitatiu i comparant-les amb les conclusions que hem obtingut de l’enquesta, 

on es reflecteixen les opinions de la població, podem veure que la mostra és 

representativa en alguns aspectes. En general tots recolzen la iniciativa, el 56% estan 

molt interessats en que la Pompeu disposi d’aquest servei, i un 32%, d’alguna manera 

interessat. Igualment, la idea de que el transport sigui un inconvenient per portar els 

seus fills a la Pompetits, ha sigut recolzat pel 34% de la població. 

En canvi, pel que fa a altres aspectes com la possible distracció que podia 

provocar el tenir el fill a prop, i el fet de preferir un servei d’acollida davant una 

guarderia a temps complert, l’enquesta demostra que la població té una opinió diferent a 

les evocades a les entrevistes.  

Pel que fa a les característiques que demanen, obrir-la a l’exterior va significar un 

problema a la mostra, mentre que a les enquestes es mostren bastant indiferents respecte 

aquesta qüestió. En quant a les activitats proposades, activitats com la psicomotricitat 

han sigut molt recolzades per la població, mentre que l’anglès no ha comptat amb tant 

de suport. 
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3.2.2.2.   A�ÀLISI DE LES VARIABLES I�DEPE�DE�TS 

Un cop realitzada una primera aproximació general de les dades, en aquest apartat  

volem fer una anàlisi exhaustiva de les dades obtingudes en l’enquesta, seguint la 

següent metodologia. 

Primer, hem definit cinc variables independents: sexe, professió, departament, edat 

i fills. Seguidament, hem analitzat aquest conjunt de variables per separat, és a dir, hem 

fet un estudi de les semblances i les diferències que hi ha entre homes i dones, PAS i 

professorat, humanitats o economia, gent jove i més gran, i per últim, les possibles 

diferències entre la gent sense fills o, amb fills grans o petits, pel que fa a les diferents 

qüestions plantejades a l’enquesta. 

 

Primerament, és necessari fer un comentari general per a totes les comparatives de 

variables independents que farem a continuació. 

Cal destacar que per analitzar les preguntes d’ordenar de menor a major, hem fet 

una mitja de les respostes de tots els enquestats. Tenint en compte que el número 1 era 

el més preferit, i el 10, el menys, les activitats escollides eren les que tenien una mitja 

per sota del 5. 

Cal remarcar que, en les preguntes on nosaltres demanaven que marquessin 

instal·lacions i professionals per la guarderia, molts no han estat subjectius i han marcat 

sense cap tipus de criteri, al·legant que quants més serveis tingués la guarderia millor, i 

no valoraven si eren realment necessaris o no. Per aquest motiu, els resultats d’aquestes 

preguntes les tindrem en compte, però sempre tenint present que estan  sobrevalorades. 

 

Una vegada explicades les pautes generals d’interpretació del qüestionari, 

analitzarem cada variable independent per separat. 

 

- SEXE: DO�A I HOME 

Comparant les opinions entre homes i dones de la Universitat, podem concloure 

que les últimes estan més interessades que els homes en que la UPF disposi d’un servei 

de guarderia, concretament, un 63% de les dones enquestades estan molt interessades, 

mentre que en el cas dels homes només ho estan a prop d’un 42%. De la mateixa 
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manera hi ha una major proporció de dones que d’homes que creuen que aquest servei 

afectaria a la productivitat laboral d’una manera positiva.  

En tots dos col·lectius, al voltant d’un 55% es decanten per un servei d’acollida, 

cosa que demostra que prefereixen aquest vers la guarderia a temps complert que poden 

trobar al barri. 

 

 

 

En quant a l’horari que hauria de tenir la Pompetits, per que s’adaptés a les 

necessitats que han demandat tant dones com homes, hauria de ser de 8 a 19h, encara 

que es podia prolongar fins les 20h. 

 

 

 

El període que ambdós sexes creuen més necessari perquè s’oferís aquest servei és 

dels 0 als 3 anys. Així ho han mostrat un 68% de les dones i un 65% dels homes. 

 

Pel que fa a les activitats que prefereixen que el seu fill realitzi a la guarderia, per 

tots dos grups són la psicomotricitat, la música, els jocs al pati, l’anglès i la piscina. 

L’activitat que ha rebut menys recolzament ha estat jocs amb ordinador. 
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En les sortides que prefereixen, tots dos grups coincideixen en que les principals 

són anar al zoo, a la granja, al parc de la Ciutadella, al teatre infantil o a un concert 

infantil.  

En quant a les instal·lacions que volen que disposi la Pompetits, un elevat 

percentatge dels enquestats d'ambdós col·lectius han destacat un pati gran i sol-obert, 

menjador i cuina pròpia. Amb menys recolzament, creuen necessari la ludoteca i el 

jardí. Pel que fa a la sala de lactància, podem observar a l’anàlisi de les enquestes que la 

volen un major percentatge de dones que d’homes. Això és lògic ja que, qui gaudirà en 

sí mateix d’utilitzar aquest servei, seran les dones que tinguin el seu fill a la guarderia 

situada al seu lloc de treball. 

De professionals per la guarderia, a part dels professors i monitors, han destacat 

que hauria de tenir pedagogs i auxiliars d’infermeria. 

 

Per últim, comentar que tant dones con homes es troben de la mateixa manera 

indiferents davant la proposta d’establir convenis amb l’exterior. Pel que fa a establir 

convenis amb escoles de la zona, els dos col·lectius es mostren a favor encara que el 

grup dels homes ho està més. En canvi, per rebre subvencions de la Universitat, les 

dones són més favorables. 

 

- PROFESSIÓ: PAS I DOCE�TS 

Començant per com d’interessats estan en que la Universitat disposi d’aquest 

servei, tant el personal docent com l’administratiu mostren percentatges molt semblants, 

al voltant d’un 55% estan molt interessats i a prop d’un 35% ho estan d’alguna manera. 

Pel que fa a la pregunta de com afectaria la productivitat laboral dels treballadors, quasi 

gairebé tots els enquestats han dit que positivament. Els motius que han donat ambdós 

grups han estat la conciliació de la vida laboral i familiar, la tranquil·litat o la comoditat 

que els aportaria tenir els seus fills a prop, un estalvi de temps en els trajectes i una 

reducció de l'estrès. A més, algunes persones han esmentat que amb aquest servei 

s’aconseguiria més puntualitat i reduir en part l’absentisme laboral. Només els docents 

han esmentat un motiu que el PAS no ha fet, i ha estat l’adaptació de l’horari. Això pot 

ser degut a que el professorat té uns horaris més canviants depenent del trimestre que 

una guarderia normal no els pot oferir. Tots dos grups es decanten per un servei 

d’acollida a prop d’un 55%. 
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En relació a l’horari que hauria de tenir la Pompetits, per ambdós grups seria de 8 

a 19h, encara que sí que es pot percebre que el PAS preferiria augmentar aquest horari 

pel matí, de 7 a 8h, mentre que el professorat es decantaria per allargar-ho fins les 20h. 

 

 

 

Fent referència al període que creuen més necessari per que s’oferís aquest servei, 

tant professors com administratius s’han decantat en més d’un 68% per tota l’etapa pre-

escolar, és a dir, dels 0 als 3 anys. 

Una diferència que es pot veure entre el PAS i el professorat és que mentre que la 

majoria dels administratius pensen que no s’allargaria la jornada laboral, el personal 

docent no ho té tan clar. L’explicació pot ser que el PAS té un horari fix que ha de 

complir, en canvi el professorat té més llibertat a l’hora d'escollir el seu horari i podria 

allargar la seva jornada laboral amb més facilitat. 

 

Pel que fa a les activitats que prefereixen, el personal administratiu destaca la 

psicomotricitat i la música, i amb menys importància la piscina, l’anglès i els jocs al 

pati. En canvi, el professorat demana, amb diferència respecte a les demés activitats, la 
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psicomotricitat, la música i els jocs al pati. Els jocs amb ordinador han estat els menys 

demandats. Entre altres activitats que no estaven incloses a la llista, han destacat 

manualitats, dibuixar i pintar. 

En les sortides que prefereixen, tots dos grups coincideixen en que les principals 

són anar a la granja, al zoo, al parc de la Ciutadella, al teatre infantil o escoltar algun 

concert infantil. En aquest apartat han remarcat que tampoc calen massa excursions 

perquè són petits. 

 

Pel que respecta a les instal·lacions de la Pompetits, ambdós grups han destacat un 

pati gran i sol-obert, menjador, cuina pròpia, i a més distància una ludoteca i una sala de 

lactància. De professionals per la guarderia a part dels professors i monitors, han 

destacat que hauria de tenir pedagogs i infermers o auxiliars d’infermeria. 

Per últim, les possibles alternatives que vam proposar a l’enquesta per tal 

d’estalviar costos i que el projecte fos viable econòmicament, la mitja de tots els 

enquestats ha estat, encara que no molt excessiva, a favor d’obrir la guarderia a 

l’exterior, de rebre subvencions per part de la Universitat, i d’establir convenis amb 

escoles de la zona. 

 

- DEPARTAME�TS: DRET, ECO�OMIA, HUMA�ITATS, 

CIÈ�CIES POLÍTIQUES I SOCIALS, PEI 

Hem cregut que seria interessant estudiar si hi ha algunes diferències entre les 

necessitats dels diferents professors, depenent de quin sigui el seu departament. Val a 

dir, que la mostra obtinguda del PEI és força insignificant si la comparem amb la resta 

de departaments, per aquest motiu no li donarem tanta importància. 

Pel que fa a l'interès que mostren al fet de que la UPF disposés d’aquest servei, els 

departaments que s’han mostrat més interessats han estat el d’Humanitats i Ciències 

Polítiques, amb un 75% i un 73%, respectivament. El segueix el departament de Dret, 

amb un 66%, i finalment el d’Economia, on menys d’un 32% dels seus professors s’han 

mostrat molt interessats. 

 

Els professors enquestats del departament de Polítiques es decanten de manera 

inequívoca pel servei d’acollida vers la guarderia a temps complert. Altres departaments 

que també es decanten per aquest servei, encara que amb menys diferència, són el 
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d’Economia i Humanitats. Pel que fa al departament de Dret, es mostren indiferents 

davant d’aquestes dues opcions. 

 

L’horari que hauria de tenir la Pompetits perquè s’adaptés a les necessitats de cada 

departament hauria de ser de 8 a 19h.  

 

Tots els departaments creuen que el servei hauria d’anar destinat a l’etapa pre-

escolar, és a dir, dels 0 als 3 anys. Pel que fa a les activitats, sortides, instal·lacions no 

farem especial èmfasi ja que coincideixen en la seva majoria. 

Per últim, analitzant les preguntes de caire econòmic, veiem que tots estan d’acord 

en obrir la guarderia a l’exterior menys el PEI, el qual es mostra una mica reticent. Pel 

que fa a les subvencions per part de la Universitat, el departament que s’ha mostrat més 

a favor ha estat el de Ciències Polítiques i el que menys, el d’Economia. La possibilitat 

d’establir convenis amb escoles de la zona, ha sigut la proposta menys recolzada per 

tots els departaments en general, mostrant-se en molts casos indiferents respecte aquesta 

qüestió. 

 

- EDAT: <25, 25-35, 36-50, 51-65 

Mitjançant l’enquesta hem pogut conèixer que, en general, tots els col·lectius 

estan interessats en el servei, ja sigui perquè poden ser futurs usuaris o perquè pensen 

que aquest servei podria reportar a la Pompeu un valor afegit.   

Sabem que el 66% dels menors de 25 anys estan interessats en el servei de 

guarderia a la UPF, mentre que hi ha un 33% que no ho està. La situació és semblant 

entre els dos grups centrals (25-35 i 36-50), aproximadament un 90% està interessat en 

el servei. En el cas de l’últim col·lectiu, de 51 a 65 anys, veiem que a prop d’un 73% 

està interessat, mentre que gairebé un 28% no ho està.    

 

Pel que fa a la possibilitat de que el servei de guarderia a la UPF pugui afectar 

d’alguna manera a la productivitat dels treballadors de la Universitat, en general creuen 

que es tractaria d’un efecte positiu. En els grup dels més joves, ho afirmen amb menys 

rotunditat ja que només el 50% pensen que afectaria positivament, mentre que l’altre 

50% creuen que no afectaria de cap manera. Però pel que fa a la resta de grups d’edat 

creuen que afectaria positivament (en els tres casos amb valors aproximats al 80%). En 
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el cas dels treballadors de 36 a 50 anys hi ha un petit percentatge que pensa que 

afectaria negativament (2,5%).   

 

 Entre un servei d’acollida i una guarderia a temps complert, els únics que han 

escollit una guarderia han sigut els menors de 25 anys, mentre que la resta de col·lectius 

prefereixen un servei d’acollida. 

 

 

 

 

 

Pel que fa als horaris, els tres col·lectius més joves, de 25 a 50 anys, volen un 

horari de 8 a 19h, mentre que la gent de 51 a 65 anys, prefereix un una mica més curt, 

de 8 a 18h.  
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En referència al període d’edat en el qual consideren més necessari aquest servei, 

els tres primers sectors creuen que hauria de ser durant tota l’etapa pre-escolar, mentre 

que el grup més gran, es mostra indiferent entre que vagi destinada a nens de 0 a 3 anys 

o entre 1 i 3 anys, excloent el període de lactància.  

 

Les activitats demandades pels diferents grups d’edat són molt semblants. Els més 

joves volen que la Pompetits ofereixi activitats de psicomotricitat, piscina, anglès i  

música. Els de 25 a 35 anys, a més d’aquestes, volen que es realitzin jocs al patí. Les 

persones de 36 a 50 anys no volen tantes activitats, les més votades són la 

psicomotricitat, la música i els jocs al patí. L’últim grup d’edat també vol que es faci 

música, psicomotricitat i piscina, i a més, dansa.  

Pel que fa a les sortides, hi ha algunes votades per tots els grups, com el zoo, el 

parc de la Ciutadella, la granja i teatres i concerts infantils. A més el grup de 25 a 35 

anys proposa el parc, i el de 36 a 50, el mercat municipal.  

 

Fent referència a les característiques que hauria de tenir la guarderia, les més 

votades pels dos primers grups són: pati gran i sol-obert, menjador, cuina pròpia, sala de 

lactància i ludoteca. En canvi, els de 36 a 50 anys no troben tan important la sala de 

lactància. I els de 51 a 65 anys prefereixen que disposi de jardí que no pas d’una 

ludoteca.  

A més dels professionals habituals d’una guarderia, els 4 grups coincideixen que 

hauria d’haver pedagogs, logopedes i infermers. Cal destacar que aproximadament un 

37% de les persones de 51 a 65 anys creuen que no fa falta cap altre professional.  

 

Per últim, comentar que els tres primers grups es mostren bastant indiferents 

davant el fet d’obrir la guarderia a l’exterior, mentre que l’últim està bastant d’acord. 

Pel que fa al tema de si la Universitat hauria de subvencionar aquest servei, mentre que 

els de 25 a 50 anys es mostren molt d’acord, els menors de 25 i majors de 50 es mostren 

bastant indiferents. El fet d’establir convenis amb escoles del voltant deixa bastant 

indiferent a tothom, independentment de l’edat.  

 
 
 
 



Economia Aplicada II  Pompetits: Guarderia a la UPF 

 33

- FILLS: PETITS (0-3A�YS), GRA�S (MÉS DE 3 A�YS) I SE�SE 

FILLS 

Una altra de les diferenciacions que hem tingut en compte dins dels enquestats, a 

l’hora d’interpretar les dades, ha sigut si tenien fills o no, i en cas positiu, si eren més 

petits de tres anys, o si pel contrari, eren més grans. D’aquesta manera podrem 

determinar què opinen els potencials consumidors en contraposició als que ja ho van 

ser.  

 

Cal remarcar que un 65% dels enquestats amb fills troben molt interessant que la 

Universitat disposi d’aquest servei, independentment de si tenen els fills grans o petits. 

Així mateix, aquesta opinió també és recolzada pels enquestats sense fills. Per tant, 

podem concloure que el projecte compta amb molt de suport per part dels treballadors 

de la UPF.  

 

D’altra banda, gran part dels enquestats considera que la guarderia afectaria 

positivament a la productivitat i qualitat laboral. Gairebé un 90% dels que tenen fills 

grans i petits i un 75% dels que no tenen fills ho corrobora. 

  

En referència a si es prefereix més un servei d’acollida o un de guarderia a temps 

complert observem resultats força heterogenis: 
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Observem que les preferències són força diferents en aquest cas. D’una banda, 

gairebé un 60% dels que tenen nens petits prefereixen un servei de guarderia. En canvi, 

un 66% dels que no tenen fills pensen que seria millor un d’acollida. Cal destacar que 

entre els que compten amb fills de més de 3 anys, la divergència d’opinions 

s’incrementa. Un 45% dels enquestats d’aquest segment opina que el millor seria tenir 

un servei d’acollida, mentre que un 37% prefereix una guarderia. 

 

Relacionat amb la qüestió anterior tenim quines són les franges horàries més 

demandades. A continuació, mostrem un gràfic expressat amb nombres absoluts que ens 

ajudarà a analitzar les dades amb més claredat:  

 

 

 

Al gràfic anterior notem que els diferents segments no creuen convenient que la 

guarderia estigui oberta en les franges horàries més extremes. L’horari en el qual 

coincideixen més és el que abarca de 8 a 19h. 

 

Pel que fa al període d’edat en el qual és més necessària la guarderia, tampoc 

observem moltes divergències. Aproximadament un 75% dels que tenen fills i un 60% 

dels que no en tenen consideren tan important el període de lactància com el posterior. 

Amb això podem concloure que la majoria demanden el servei per tota l’etapa pre-

escolar i que el nombre de persones que prioritza el servei en període de lactància és 

molt reduït. 

  

Com ja hem dit, un aspecte molt important per al nostre estudi és saber quines són 

les característiques que la guarderia hauria de tenir. Observant els resultats de les 
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enquestes veiem que activitats com la música, la psicomotricitat i els jocs al pati són 

molt estimades per tots tres col·lectius. En canvi, hi ha dues que només les demanda el 

personal sense fills: piscina i anglés. D’altra banda, tenim que les activitats que no 

creuen convenients cap dels grups investigats són els jocs d’ordinador, la dansa, les 

fitxes culturals, els trencaclosques i les titelles. 

Les valoracions sobre les excursions que voldríen que els nens fessin són molts 

semblants en tots els casos: fer una visita al zoològic, al parc de la Ciutadella, a la 

granja; anar a teatres i concerts infantils.  

 

Les instal·lacions que els tres grups consideren més importants són: un pati gran i 

sol-obert, un menjador i una cuina pròpia. Altres com tenir un jardí o una ludoteca no 

són tan demandades, ja que tan sols la meitat dels enquestats ho considera adient, 

independentment de si tenen fills o no. Les sales que no aprecien tant són la de 

gimnàstica i una per a veure al fill i estar una estona amb ell. Destaquem les opinions 

vers la sala de lactància que proposàvem. Veiem que a prop del 60% dels que no tenen 

fills la valoren i que tan sols un 38% dels que en tenen de petits també ho fan. Pel que fa 

als que els tenen grans les opinions estan repartides en un 50%. 

 

El personal amb fills vol que, a més dels professionals habituals de la guarderia, hi 

hagi psicòlegs, pedagogs, logopedes i infermers; mentre que el personal sense fills 

considera que els psicòlegs no són tan importants. 

 

Finalment, a les propostes que realitzem per tal de trobar solucions als problemes 

de viabilitat econòmica, obtenim que aquestes estan molt acceptades pel col·lectiu 

estudiat, i encara més entre els que tenen fills petits. 

 

3.2.2.3.   POMPETITS: Caracterització de la guarderia a la UPF 

Un cop realitzat aquest estudi, hem definit un perfil estrella de consumidor de la 

guarderia. Per caracteritzar aquest consumidor estrella hem agafat com a base les cinc 

variables independents esmentades anteriorment. Després hem escollit, entre les 

qüestions plantejades a l’enquesta, un aspecte clau per poder determinar-lo, és a dir, per 

poder decidir entre un home o una dona, un professor o un membre del PAS, etc. La 

pregunta escollida i en la que es basa tota la caracterització del consumidor estrella és: 
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com d’interessats estan en que la Pompeu disposi d’un servei de guarderia.6 A partir 

d’aquest aspecte hem anat caracteritzant el nostre potencial consumidor.  

Així, hem trobat que les dones estan més interessades en aquest servei (63%) que 

els homes (42%)7. Per tant, sabem que el nostre consumidor estrella és una dona. 

Continuant amb la resta de variables independents, en quant a l’edat, trobem que el 

col·lectiu que més interessat està en la guarderia a la UPF és el que té de 25 a 35 anys 

(66%), seguit del grup d’edat de 36 a 50 (49%). Per tant, el nostre consumidor estrella 

és una dona d’entre 25 i 35 anys. Continuant amb la professió, notem que docents i PAS 

estan igualment interessats, el 55 i el 56%, respectivament. Davant d’aquest resultat tan 

ajustat, hem descartat aquesta variable perquè no és significativa pel que fa a l’aspecte 

clau que hem establert. És a dir, no hi ha una diferència clara pel que fa a l’interès que 

mostren un i l’altre grup per aquest servei. Per tant, el nostre perfil estrella serà una 

dona, de 25 a 35 anys i no tindrem en compte si és docent o administrativa. Una vegada 

hem establert que no hi ha diferència entre la professió, no té gaire importància estudiar 

si entre el professorat hi ha algun departament més interessat que un altre en aquest 

servei. Per últim, estudiant la variable fills, hem vist que el 66% de les persones que 

tenen fills petits (0-3 anys) estan interessats en la guarderia, el 61% dels que tenen fills 

grans i el 49% de les persones que no tenen fills també ho estan. En aquest cas, no 

veiem una distinció tan clara entre gent amb fills grans i petits, però com que l’usuari de 

la guarderia és una persona amb fills petits, ens hem decantat per aquesta opció.  

Com que és molt rellevant el fet que no hi hagi una clara diferenciació entre les 

preferències de les persones amb fills grans i petits, utilitzarem la variable “fills grans” 

per determinar un altre perfil amb el qual compararem el perfill estrella. Igualment ho 

farem amb la variable “edat”. 

 

Finalment, podem concloure que el perfil de consumidor estrella és una dona jove, 

d’entre 25 i 35 anys i amb fills petits (de 0 a 3 anys). I per tant, les característiques que 

demanda aquest col·lectiu seran les que guiaran les que tindrà la Pompetits. 

 

Després d’aquesta anàlisi, hem determinat uns altres perfils de consumidors per 

comparar-los amb el perfil estrella. Això ho hem fet amb aquelles variables que no 

presentaven resultats del tot significatius (edat i fills). Els perfils que hem escollit són:   

                                                           
6 Referència a la pregunta 14 de l’enquesta realitzada, pàg. 48. Ens hem fixat en la primera resposta: “molt 
interessat/da. 
7 El 63% fa referència al total de dones enquestades i el 42% al total d’homes.  
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- Dona d’uns 36 a 50 anys, amb fills grans  

- Home d’uns 25 a 35 anys, amb fills petits    

- Home d’uns 36 a 50 anys, amb fills grans 

 

Seguidament, hem comparat les característiques que demanden aquests tres 

perfils, amb les preferències del perfil de consumidor estrella. Després d’aquesta anàlisi 

hem pogut establir unes característiques comunes, les quals seran les definitives per a la 

Pompetits, la guarderia a la UPF. 

 

   A continuació, esmentem les característiques del perfil estrella, dels perfils 

secundaris i les característiques comunes de les que disposarà la guarderia. 

 

- PERFIL ESTRELLA: Dona, 25-35 anys, fills petits 

A continuació detallem els trets característics del perfil estrella. Per començar, 

destacar que un 86% de les dones d’entre 25 i 35 anys amb fills petits estan molt 

interessades en que la UPF disposi d’un servei de guarderia, i un 14% ho estan d’alguna 

manera. Aquest tipus de consumidor prefereix un servei d’acollida vers una guarderia a 

temps complert. L’horari d’aquest, hauria de ser de 8 a 18h per tal que s’adaptés a les 

seves necessitats. La Pompetits hauria d’oferir el seu servei a tota l’etapa pre-escolar 

(dels 0 als 3 anys), sense fer cap mena de distinció entre l’etapa de lactància i la 

posterior. 

 

Pel que fa a les activitats que demanda aquest col·lectiu, destaquen la 

psicomotricitat, els jocs al pati, la música, la piscina i els trencaclosques. Les activitats 

menys valorades són els jocs a l’ordinador, seguida de l’anglès i les fitxes culturals. Les 

sortides que prefereixen són anar a la granja, al zoològic, al teatre, a concerts infantils i 

al parc de la Ciutadella. La menys valorada és anar a la platja. 

Les instal·lacions que demanen per la Pompetits són un pati gran i sol-obert, 

menjador, cuina pròpia, jardí i ludoteca. A més dels professors i monitors bàsics, les 

dones d’aquest perfil, volen que hi hagi altres professionals com pedagogs i logopedes. 

 

Fent referència a les mesures que vam proposar per tal de reduir costos i garantir 

la viabilitat econòmica del projecte, aquest potencial consumidor es mostra d’acord 
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davant la possibilitat d’obrir la guarderia a l’exterior, a gent del barri, o altres 

treballadors de la UPF. Estan totalment a favor de rebre subvencions per part de la 

Universitat, i es mostren indiferents a l’hora d’establir convenis amb escoles de la zona. 

 

La taula8 que segueix ens proporciona dades sobre els perfils secundaris esmentats 

anteriorment i ofereix una comparativa d’aquests amb el perfil estrella. 

                                                           
8 Taula realitzada a partir dels resultats de les enquestes. Vegeu l’Excel en el document de suport. 
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CARACT. / PERFILS 
PERFIL ESTRELLA PERFIL SECU�DARI 1 PERFIL SECU�DARI 2 PERFIL SECU�DARI 3 
Dona, 25-35, fills petits Dona, 36-50, fills grans Home, 25-35, fills petits Home, 36-50, fills grans 

I�TERÉS Molt interessat Molt interessat Molt interessat Molt interessat 
TIPUS SERVEI Servei d'acollida Servei d'acollida Guarderia a temps complert Guarderia a temps complert 
HORARI 8-18h. 8-19h. 9-18h. 8-18h. 
PERÍODE 0-3 anys 0-3 anys 0-3 anys 0-3 anys 

ACTIVITATS 

Psicomotricitat Psicomotricitat Música Psicomotricitat 
Jocs al pati Música Jocs al pati Jocs al pati 
Música Jocs al pati Psicomotricitat Música 
Piscina Fitxes culturals Anglès Piscina 

Trencaclosques Trencaclosques Dansa Dansa 

SORTIDES 

Granja Zoològic Granja Parc Ciutadella 
Zoològic Granja Zoològic Granja 

Teatre infantil Parc Ciutadella Teatre infantil Zoològic 
Concert infantil Teatre infantil Mercat municipal Concert infantil 

Parc de la Ciutadella Concert infantil Concert infantil Teatre infantil 

CARACTERÍSTIQUES 

Pati gran i sol-obert Pati gran i sol-obert Pati gran i sol-obert Pati gran i sol-obert 
Menjador Menjador Menjador Menjador 

Cuina pròpia Cuina pròpia Cuina pròpia Cuina pròpia 
Jardí Ludoteca Ludoteca Ludoteca 

Ludoteca Jardí Sala gimnàstica Sala gimnàstica 

PROFESSIO�ALS 

Pedagogs Pedagogs Logopedes Pedagogs 

Logopedes Psicòlegs Auxiliar d'infermeria Logopedes 
OBRIR A L'EXTERIOR D'acord Indiferent D'acord D'acord 

SUBVE�CIO�S Totalment d'acord D'acord Totalment d'acord Totalment d'acord 
CO�VE�IS Indiferent Indiferent D'acord D'acord 
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- COMPARACIÓ: PERFIL ESTRELLA I PERFILS SECU�DARIS 

Observant el quadre comparatiu anterior, podem establir les semblances i les 

diferències que hi ha entre els diferents perfils secundaris i el perfil estrella. 

Primerament, cal esmentar que tots els col·lectius estan molt interessats en que la 

Universitat Pompeu Fabra disposi d’una guarderia pels seus treballadors. 

Pel que fa al tipus de servei que hauria d’oferir la Pompetits, els dos perfils que 

fan referència a les dones, en el qual està inclòs el perfil estrella, demanden un servei 

d’acollida, mentre que els homes, que pertanyen als dos altres perfils estudiats, 

prefereixen un servei de guarderia a temps complert.  

Basant-nos en l’horari que el perfil estrella proposa i comparant-lo amb les 

preferències individuals de la resta de perfils, podem establir un horari conjunt, de 8 a 

18h, que s’adapta a les necessitats de tots els col·lectius. Tots coincideixen que la 

guarderia hauria de prestar aquest servei a nens d’entre 0 i 3 anys.     

  A l’hora d’escollir entre quines activitats s’haurien de fer a la Pompetits, tant el 

perfil estrella com els secundaris coincideixen, com a activitats més preferides, en la 

psicomotricitat, els jocs al pati i la música. A més, el consumidor estrella destaca la 

piscina i els trencaclosques. La primera també és recolzada pels homes de 36 a 50 anys, 

mentre que la segona és esmentada per l’altre grup de dones.  

Cal destacar que, pel que fa a les sortides, hi ha quatre que es repeteixen en tots 

els perfils. Aquestes sortides són a la granja, al zoo, al teatre i a concerts infantils. Una 

altra excursió que es repeteix amb força freqüència, incloent el perfil estrella, és el Parc 

de la Ciutadella.  

Entre les instal·lacions proposades, les que prefereixen tots els perfils estudiats 

són un pati gran i sol-obert, menjador, cuina pròpia i ludoteca. Un espai que destaquen 

dos col·lectius, entre els quals es troba el perfil estrella, és tenir un jardí.  

El nostre perfil estrella, a més dels professors i monitors bàsics, demana per a la 

Pompetits altres professionals com pedagogs i logopedes. Aquesta postura també és 

adoptada per dos dels perfils secundaris. 

Pel que fa a les mesures que vam proposar a l’enquesta per tal d’aconseguir 

reduir costos i garantir la viabilitat econòmica del projecte, tots els perfils estudiats 

menys el de les dones de 36 a 50 anys, es mostren d’acord en obrir la guarderia a 

l’exterior. Amb la proposta que més grups estan totalment d’acord és en rebre 
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subvencions per part de la Universitat. En canvi, en la possibilitat d’establir convenis  

amb escoles de la zona, dos dels perfils, entre els quals hi és l’estrella, es mostren 

indiferents, mentre que els altres dos estan d’acord.  

Després de realitzar aquesta anàlisi exhaustiva de les característiques de la 

Pompetits, concloem que la guarderia de la Pompeu disposa de:  

 

- CARACTERÍSTIQUES DE LA POMPETITS 

- Tipus de servei: servei d’acollida. 

- Horari: 8 a 18h. Tal i com estableix la llei, l’horari oficial seria de 9 a 

17h, mentre que de 8 a 9h s’establiria un horari d’acollida i de 17 a 18h 

un horari de permanència. 

- Període: de 0 a 3 anys. 

- Activitats:   

� Psicomotricitat 
� Jocs al pati 
� Música 
� Piscina 
� Trencaclosques 

- Sortides:   

� Granja 
� Zoològic 
� Teatre infantil 
� Concerts infantils 
� Parc de la Ciutadella 

- Instal·lacions:  

� Pati gran i sol-obert 
� Menjador 
� Cuina pròpia 
� Ludoteca 
� Jardí 

- Altres professionals:  

� Pedagogs 
� Logopedes 

- Oberta al exterior. 

- Amb subvencions per part de la Universitat. 
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4. CO�CLUSIO�S 

Un cop hem arribat a aquest punt, i després d’haver realitzat tota la investigació 

que s’amagava darrere la idea d’establir un servei de guarderia a la Universitat Pompeu 

Fabra,  podem establir les conclusions d’aquest projecte.  

 

Per començar, recordem que a l’inici del treball ens vam plantejar dues hipòtesis. 

A la primera hipòtesi ens preguntàvem si hi havia demanda de mercat d’una guarderia a 

la UPF. Vam poder donar solució a aquesta mitjançant un antecedent històric que es va 

donar a la Universitat. A partir d’aquí hem observat que els treballadors de la Pompeu 

veuen necessari l’establiment d’aquest servei que manca a la Universitat, i per tant, 

podem concloure que sí, hi ha demanda de mercat d’una guarderia a la UPF, tant per 

part del personal docent com administratiu. 

 

Després de donar una resposta afirmativa a la primera hipòtesi, vam poder 

continuar amb la segona qüestió, on ens preguntàvem quines característiques hauria de 

tenir la guarderia a la UPF. Per poder determinar-les, vam realitzar una investigació de 

mercat. A partir dels estudis qualitatiu i quantitatiu que requereix aquesta investigació, 

concloem quines són les característiques de la guarderia. 

La Pompetits oferiria un servei d’acollida amb un horari flexible de 8 del matí a 6 

de la tarda. Durant aquest horari, els pares podrien portar i recollir el nen en funció de 

les seves necessitats. Aquest servei aniria destinat a nens de 0 a 3 anys. Tot i ser un 

servei d’acollida, durant l’horari d’obertura d’aquest, es realitzarien activitats pròpies 

d’una guarderia. Aquestes són: psicomotricitat, jocs al pati, música, piscina i 

trencaclosques. Òbviament, es realitzarien les activitats més bàsiques d’una guarderia 

com fer la becaina, dibuixar, pintar, higiene personal.... També es realitzarien sortides a 

la granja, al zoològic, al Parc de la Ciutadella, i a teatres i concerts infantils. A més, 

hauria de tenir un pati gran i sol-obert, menjador, cuina pròpia, ludoteca i jardí. La 

Pompetits, a més dels professionals d’una guarderia qualsevol, disposaria de pedagogs i 

logopedes.  

Cal destacar que no només estaria dirigida a fills de treballadors de la UPF, sinó 

que estaria oberta a l’exterior, per a gent del barri o fills d’alumnes. A més, la 

Universitat subvencionaria una part del preu d’aquest servei.   
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5. LÍ�IES FUTURES D’I�VESTIGACIÓ 

En aquest apartat,  farem esment de tres aspectes que s’haurien de considerar en 

cas que, en un futur pròxim, la Universitat valorés el nostre projecte i volgués continuar-

lo. Pensem en aquesta opció davant l’interès que ha suscitat el treball entre les persones 

que han tingut contacte amb aquest, que fins i tot, ens han proposat de fer-lo públic per 

poder conèixer els resultats de l’estudi. 

  

 Primer volem fer referència al problema de la inviabilitat econòmica, ja esmentat 

en altres apartats. Tal i com es pot observar al llarg del treball, existeixen diferents 

alternatives que minoren la gran inversió que requereix establir una guarderia a la UPF. 

Una bona manera de reduir costos seria establir convenis amb altres entitats públiques, 

tals com col·legis, per tal d’utilitzar el seu espai i instal·lacions i no haver d’incórrer en 

aquesta inversió individualment, sinó compartir-la. Una altra opció seria estudiar el preu 

òptim que els consumidors del servei estarien disposats a pagar, conscienciant-los del 

valor afegit de la guarderia, a causa d’estar adaptada a les seves necessitats. També es 

podria tenir en compte el nostre treball i adonar-se’n que les característiques que 

demanden els potencials consumidors són les típiques d’una guarderia senzilla, amb 

activitats i materials didàctics per l’edat. Per tant, no caldria incórrer en grans despeses 

en activitats sofisticades. 

 El segon aspecte està relacionat amb aquest últim punt, ja que en el treball, hem 

estudiat i considerat com a potencials consumidors tots els docents i administratius, 

sense diferenciar les persones que realment farien ús de la guarderia, ja que pensem que 

el primer pas és conèixer si el servei seria valorat per tota la Comunitat. Per aquest 

motiu, per continuar amb la iniciativa, seria adient efectuar un estudi d’intenció d’ús, 

per veure realment qui faria servir aquest servei. Cal tenir en compte, que en aquest 

estudi, també s’hauria de considerar la resta del personal universitari que nosaltres no 

hem analitzat. 

Per últim, en el present treball s’ha recopilat una gran quantitat de variables que 

permeten caracteritzar els potencials usuaris del servei de guarderia dins la Comunitat 

Universitària, com per exemple, dades demogràfiques, preferències i valoració dels 

possibles serveis que s’oferirien.  
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A l’hora d’analitzar-les, som conscients de que existeixen diversos mètodes molt 

interessants i sofisticats, però sent estudiants de 2n d’Economia i ADE, no tenim el 

suficient coneixement com per emprar-los. Per tant, ens hem cenyit al material après 

fins al moment, i hem utilitzat mètodes estadístics més bàsics, tals com contrast de dues 

poblacions, que també ens permeten contrastar les diferències més significatives entre 

els segments de consumidors, definits a través de variables sociodemogràfiques.  

Així, mètodes estadístics alternatius als emprats serien els mètodes d’anàlisi 

multivariant, els quals són molt utilitzats en el camp del Marketing per segmentar els 

mercats i caracteritzar els segments de demanda. Donada la seva utilitat en l’anàlisi 

estadístic dels mercats, creiem convenient destacar dues de les metodologies més 

emprades:  

1. Mètodes de reducció de dimensionalitat: amb aquest mètode el que 

s’aconsegueix és diferenciar cada consumidor de la resta d’observacions, per després 

poder segmentar el mercat, és a dir, agrupar els consumidors amb preferències similars. 

Això es du a terme mitjançant els mapes perceptuals, una representació gràfica de les 

dades en dues o tres dimensions, on cada observació correspon a un consumidor.  

2. Mètodes Cluster: en aquest mètode cal definir una noció de distància en 

l’espai de les variables. Contra més semblant siguin dos consumidors, en termes de les 

variables que els caracteritzen, la distància entre les dues observacions serà menor. Això 

és possible gràcies als algoritmes que s’usen en aquest mètode, els quals van agrupant 

consumidors similars per generar segments de mercat. 
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6. AGRAÏME�TS 

Voldríem expressar el nostre agraïment a totes aquelles persones que ens han 

ajudat durant el transcurs del present treball. 

En primer lloc, agrair al Sr. Antonio Ladrón de Guevara, el seu suport durant tota 

la recerca; ell és professor d’Economia i empresa a la UPF i volem fer especial esment 

al seu interès pel nostre treball, al seu ajut i la seva constant dedicació. 

En segon lloc, donar les gràcies a tots els professors participants de la sessió de 

grup pel temps que ens van dedicar i la seva amabilitat: Elisa Alòs, Alfons Aragoneses, 

Chelo Chacartegui, Anna Cuxart, Àngel Gil, Mª Antonia Oliver i Carmen Ruiz. Així 

mateix, agrair a les tres persones del PAS, que es van oferir a realitzar les entrevistes en 

profunditat: les Sres. Helena Blanco, Mercè Montoro, Isabel Cortés. També agraïm a 

tots els enquestats la seva col·laboració, ja que gràcies a ells hem aconseguit uns 

resultats coherents i hem pogut desenvolupar a fons el treball.  

A més, volem fer referència a totes aquelles persones i departaments que han fet 

d’intermediaris i han escoltat les nostres peticions com: Lídia Fosalba, Anna Sala, UIPI 

(Unitat d’Informació i Projecció Institucionals), personal d’informàtica de la UPF i 

biblioteca. I en general, a totes aquelles persones que han dedicat una mica del seu 

temps a llegir els nostres emails, interessar-se pel nostre treball i donar-nos ànims. 

 

No volem oblidar-nos de les tres guarderies que vam visitar, a qui agraïm la seva 

paciència i atenció: l’Escola Bressol Municipal Canigó (Barri del Raval), l’Escola 

Bressol Municipal Mont Tàber (Barri del Raval) i la Llar d’infants Picarol (St. Boi de 

Llobregat). 

Per acabar, també volem agrair a la professora de l’assignatura, la Sra. Marta 

Reynal i Querol i a la professora ajudant, la Sra. Sofia Bauduco, el seu seguiment i 

suport, però sobretot, l’oportunitat de fer un treball d’aquestes característiques, 

d’ensenyar-nos les dificultats que poden sorgir en un treball de camp i el mèrit i 

satisfacció d’aconseguir solucionar-les.  
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8. A��EX 

- E�QUESTA: POMPETITS A LA UPF 

Actualment, la Universitat Pompeu Fabra disposa de molts serveis destinats a la seva comunitat universitària, però 
pensem que manca d’un servei de guarderia pels seus treballadors. Ara que hem tingut l’oportunitat de fer un treball 
de camp, ens ha semblat molt interessant estudiar aquesta proposta. Per això, el nostre objectiu és realitzar un estudi 
de mercat per determinar les característiques que hauria de tenir la Pompetits a la UPF. 
Per aquest motiu, li agriríem que col·laborés amb nosaltres responent aquestes preguntes: 
 
Amb aquesta primera sèrie de preguntes pretenem caracteritzar l’enquestat segons el seu sexe, edat, si té fills/es o 

no, etc., per poder establir diferents perfils de potencials consumidors. 

 
1.- Sexe:   
 

(2)  ����  Dona  
(3)  ����  Home 

 
2.- Edat: 
 
  (4)  ����  < 25 

(5)  ����  25-35 
  (6)  ����  36-50 
  (7)  ����  51-65 
  (8)  ����  > 65 
 
3.- Lloc de treball: 
 
  (9) ����  Investigador/a 
  (10) ����  Docent 
  (11) ����  Investigador/a i Docent 
  (12) ����  Servei Administratiu   
 
4.- Departaments: 
 
  (13) ����  Dret 
  (14) ����  Economia i Empresa 
  (15) ����  Humanitats 

(16) ����  Ciències Polítiques i Socials 
(17) ����  Docència 

  (18) ����  Arxiu 
  (19)  ����  Informàtica 

(20) ����  Biblioteca 
(21) ����  Altres.................................................. 

 
5.- Té fills/es? 

 
  (22) ����  SÍ 

(23) ����  �O  (PASI A LA PREGU�TA 10; contesti les preguntes pensant en les 
necessitats que tindria si tingués fills/es petits/es) 

 
6.- Assenyali les franges d’edat de cadascun dels seus fills: 
 
  (24) ����  0 
  (25) ����  1 
  (26) ����  2 
  (27) ����  3 
  (28) ����  +3 
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7.- Porta/va portar els seus fills a la guarderia? 
 

(29) ����  SÍ 
(30) ����  �O   (PASI A LA PREGU�TA 10)   ����  

Per què? ......................................................... 
 
8.- Quin tipus de guarderia és/era? 
 

(31) ����  Pública 
(32) ����  Privada 

 
9.- On està/estava ubicada? 
 

(33) ����  Al barri on viu 
(34) ����  Al barri on treballa 
(35) ����  Al barri on viu i on treballa 

 
10.- ¿Coneix el preu mitjà mensual d’una guarderia pública?  
 

(36) ����  SÍ     ����   ¿Quin és? …………………………................. 
(37) ����  �O  

 
11.- ¿Coneix el preu mitjà mensual d’una guarderia privada?  
 

(38) ����  SÍ     ����   ¿Quin és? ………………………….................. 
(39) ����  �O  
 

 

Les preguntes que segueixen tracten sobre l’actual postura que estan adoptant les grans empreses sobre oferir un 

servei de guarderia als seus treballadors/es. 

 

12.- Coneix el fet de que la majoria de les empreses de Gran Bretanya i Estats Units disposen d’un servei de 
guarderia?   
 
  (40) ����  SÍ 

(41) ����  �O 
 
13.- I coneix alguna universitat espanyola que disposi d’aquest servei? 
 
  (42) ����  SÍ  ���� ¿Quina és? ……………………….................... 

(43) ����  �O 
 

14.- Com d’interessat/da està en que la UPF disposi d’un servei de guarderia tenint en compte que és una universitat 
reconeguda i valorada a nivell territorial? 
 

 (44) ����  Molt interessat/da 
(45) ����  D’alguna manera interessat/da 
(46) ����  �o molt interessat/da 
(47) ����  �o m’interessa en absolut 

 
15.- En quin sentit creu que pot afectar, positiva o negativament, la productivitat/qualitat laboral dels treballadors/es 
de la Pompeu?  

 
………………………………………………………………………………… 
 
A continuació, intentem conèixer quines serien les característiques que voldria que tingués la guarderia a la UPF. 

 
16.- Quins serien els avantatges de portar el seu fill/a a la guarderia de la Universitat? 
 

(48) ����  Comoditat 
(49) ����  Tranquil·litat 
(50) ����  Viu al costat de la Universitat 
(51) ����  Altres: ……………………………………… 
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17.- Quins serien els inconvenients de portar el seu fill/a a la guarderia de la Universitat? 
 
(52) ����  Allargaria la jornada laboral 
(53) ����  Congressos (haver de venir expressament a la Universitat per portar el seu fill/a 

a la guarderia) 
(54) ����  Mitjà de transport utilitzat per portar el nen/a de casa a la Universitat. 
(55) ����  Altres: ……………………………………….. 

 
18.- Quina d’aquestes opcions s’adapta més a les seves necessitats? 

 
(56) ����  Servei d’acollida (poder deixar i emportar-se el seu fill/a quan li convingui)  
(57) ����  Guarderia (un servei fix amb un mínim d‘hores diàries) 

 
19.-  Marqui les franges horàries en les que la guarderia hauria d’estar oberta segons les seves necessitats:  

 
(58) ����  7:00-8:00 
(59) ����  8:00-9:00 
(60) ����  9:00-10:00 
(61) ����  10:00-11:00 
(62) ����  11:00-12:00 
(63) ����  12:00-13:00 
(64) ����  13:00-14:00 
(65) ����  14:00-15:00 
(66) ����  15:00-16:00 
(67) ����  16:00-17:00 

 (68) ����  17:00-18:00 
(69) ����  18:00-19:00 
(70) ����  19:00-20:00 
(71) ����  20:00-21:00 

 
20.- Per a quin període creu que és més necessari aquest servei de guarderia a la UPF? 

 
(72) ����  0-1 anys (període de lactància) 
(73) ����  1-3 anys (sense etapa de lactància) 
(74) ����  0-3 anys (tota l’etapa preescolar) 
 

21.- ¿Creu que el fet de que la Universitat disposés d’un servei de guarderia, faria allargar la jornada laboral dels 
pares? (Pel fet de no tenir preocupacions per l’hora d’anar a buscar-los) 
 

(75) ����  En definitiva, sí que allargaria la jornada laboral 
(76) ����  Probablement, sí que allargaria la jornada laboral 
(77) ����  Potser allargaria la jornada laboral 
(78) ����  Probablement, no allargaria la jornada laboral 
(79) ����  En definitiva, no allargaria la jornada laboral 

 
22.- ¿Creu que tenir el fill/a al lloc de treball, distrauria als pares? 
 

(80) ����  En definitiva, sí que distrauria 
(81) ����  Probablement, sí que distrauria 
(82) ����  Potser distrauria 
(83) ����  Probablement, no distrauria 
(84) ����  En definitiva, no distrauria 

 
23.- Ordeni de major preferència (1) a menor preferència (10) les següents activitats segons vulgui que la faci el seu 
nen/a: 
 

(85) ����  Piscina (natació) 
(86) ����  Anglès 
(87) ����  Música (cançons...) 
(88) ����  Jocs amb ordinador 
(89) ����  Psicomotricitat (coordinació) 
(90) ����  Dansa  
(91) ����  Jocs al pati 
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(92) ����  Fitxes culturals 
(93) ����  Trencaclosques 
(94) ����  Titelles 

 
24.- Proposi activitats que volgués que el seu fill/a realitzés a la guarderia de la UPF (i que no estiguin a la llista 
anterior) 

............................................................................................................................. 
 
25.- Ordeni de major preferència (1) a menor preferència (9) les següents sortides/excursions segons vulgui que la 
faci el seu nen/a: 

(95) ����  Zoo 
(96) ����  Platja 
(97) ����  Parc de la Ciutadella 
(98) ����  Parc 
(99) ����  Mercat municipal 
(100) ����  Granja 
(101) ����  Teatre infantil 
(102) ����  Concerts infantils 
(103) ����  Barri 

 
26.- Proposi sortides que volgués que el seu fill/a realitzés a la guarderia de la UPF (i que no estiguin a la llista 
anterior) 

............................................................................................................................. 
 
27.- Marqui amb una creu les instal·lacions que considera que hauria de tenir la guarderia: 
 

(104) ����  Pati gran i sol-obert 
(105) ����  Menjador 
(106) ����  Cuina pròpia 
(107) ����  Sala de gimnàstica 
(108) ����  Sala de lactància 
(109) ����  Sala per veure’l i estar una estona amb ell (així no s’interromp la dinàmica de la 

classe) 
(110) ����  Jardí 
(111) ����  Ludoteca 

 
28.- A part dels professors/es i monitors/es bàsics, ¿quins altres professionals voldria que tingués la guarderia?  

 
(112) ����  Psicòlegs/es 
(113) ����  Pedagogs/es 
(114) ����  Logopedes 
(115) ����  Infermers/es o auxiliar d’infermeria 
(116) ����  Altres:……………………………… 

 

Per poder resoldre els possibles problemes de viabilitat econòmica d’aquest projecte, proposem una sèrie 

d’alternatives per reduir costos i aconseguir que el projecte sigui factible.  

 
29.- Valori, segons el seu criteri, les següents propostes: 
 
 

 
Totalment 
d’acord 

   
Totalment en 
desacord 

(117)  Obrir la guarderia a l’exterior (gent del 
barri, alumnes)  1 2 3 4 5 

(118) Subvencions per part 
de la Universitat  1 2 3 4 5 

(119) Convenis amb 
escoles de la zona 1 2 3 4 5 

 


