
Entrevistes telefòniques (CATI)
Entrevistes personals amb suport informàtic (CAPI)

Entrevistes on-line (CAWI)
Observacions presencials

Ciutadà Anònim

És possible fer un seguiment en temps real del 
desenvolupament del treball de camp a través de la 

xarxa i escoltar les enquestes telefòniques, que 
queden enregistrades.

A GESOP busquem la manera més adequada de 
recollir aquella informació que necessitin els nost res 

clients, ajustant-nos a les seves necessitats i 
possibilitats.

Quin és el nivell de satisfacció dels usuaris d’un servei?
L’opinió dels membres d’una associació sobre alguna
qüestió? El perfil del públic assistent a un determinat
espectacle? La freqüència amb què es fa servir un
determinat producte? La notorietat d’una institució?
Es pot preguntar de tot i sobre tot.

L’últim any GESOP va realitzar més de 114.000 
entrevistes telefòniques, gairebé 43.000 enquestes 

presencials i 3.000 entrevistes on-line.

El departament de camp de GESOP disposa de la
infraestructura necessària per a la realització del treball
de camp mitjançant la metodologia més adequada a
cada objectiu .

Presentació i objectius

GESOP posa a disposició dels seus clients l’equip i la
infraestructura del seu departament de camp per a la
recollida d’informació de tot tipus entre els ciutadans,
mitjançant les diverses metodologies d’investigació
quantitativa existents.

Podem arribar a tots els col·lectius de ciutadans , ja
siguin més nombrosos o més reduïts, més propers o més
llunyans, i formular-los preguntes de tot tipus per tal
de recollir la informació requerida. Conèixer en detall les
característiques del vostre camp d’actuació o les opinions
dels vostres clients permet una millor planificació i obtenir
un millor rendiment dels recursos.

Què us ofereix?

Treball de Camp
Treball de 
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GESOP ha incorporat les últimes tecnologies al
procés de treball . La solució informàtica de què
disposem permet combinar diferents metodologies en un
mateix estudi i integrar les diferents fases del treball de
camp en un únic software.

Qualitat de la feina en totes i cadascuna de les fases
del treball de camp. Les principals institucions del país
confien en la nostra tasca i, per aquest motiu, GESOP és
una empresa homologada per la Generalitat de
Catalunya, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
Barcelona per a la realització d’estudis d’opinió de
caràcter quantitatiu.

Ampli equip humà amb una extensa experiència en la
recollida d’aquest tipus d’informació , tant pel que fa
als entrevistadors i entrevistadores, com a l’equip tècnic
encarregat de l’organització del treball de camp i el
tractament de les dades.

GESOP ofereix la màxima transparència en les seves
tasques. El client podrà participar in situ i en temps real a
qualsevol de les fases del procés del treball de camp, a
través d’una aplicació informàtica via web o accedint a les
nostres oficines.
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Metodologia

El treball de camp, sigui quina sigui la metodologia
emprada, el porta a terme un equip especialitzat en la
matèria. Tots els nostres estudis compten amb un tècnic
responsable del conjunt de la investigació i un
coordinador del treball de camp, així com un equip de
supervisió, que s’encarrega de garantir que el treball de
camp es porta a terme en les condicions estipulades.

Per tal de garantir la màxima qualitat en totes les
tasques desenvolupades, el nostre mètode contempla:

1. Formació dels entrevistadors i del conjunt de
l’equip . El tècnic responsable i el coordinador de
camp de l’estudi presenten la investigació a tots
els membres de l’equip que hi prendran part,
explicant els seus objectius, la metodologia i el
qüestionari.

2. Test del qüestionari , per tal de garantir el seu
correcte funcionament, tant pel que fa al contingut
com a la seva programació informàtica.

3. Supervisió del treball de camp . Un equip
garanteix que les entrevistes es realitzen
correctament, ja sigui a través d’una supervisió en
temps real o amb posterioritat a la realització de
l’enquesta.

4. Depuració de la base de dades , per confirmar
que no hi ha incongruències o omissions, verificar-
ne la consistència i comprovar el compliment de la
mostra i dels filtres.

5. Codificació . A partir dels literals recollits a les
preguntes de resposta oberta, es procedeix a la
seva codificació, assignant un codi a cada
resposta. Aquesta tasca la realitza personal amb
experiència en aquesta matèria i sota la supervisió
del tècnic responsable de l’estudi.

Com a resultat de les tasques encarregades, GESOP
entregarà al client:

Els resultats

• Unes tabulacions , si s’escau, amb els resultats
creuats per les principals variables de l’estudi.

• Un informe de camp , on s’exposaran les
característiques del treball desenvolupat, l’equip de
treball que hi ha pres part i les possibles incidències
que s’hagin pogut donar.

• Una còpia del qüestionari

• La base de dades , que incorporarà totes les
variables de l’estudi i us permetrà fer una explotació
pròpia dels resultats.

GESOP disposa 
de 40 posicions 
CATI i accés on-

line a les 
entrevistes 

enregistrades

Què voleu saber? 
Parlem-ne i 

trobarem la millor 
manera de recollir 
la informació que 

necessiteu

El nostre departament tècnic es posa a disposició del
client per realitzar l’explotació i anàlisi de les dades a
partir de la informació recollida i, si s’escau, la
redacció d’un informe de resultats.

Els nostres productes:

L’Òmnibus de GESOP

Avaluació de la Qualitat d’un Servei

Impacte dels Cursos de Formació

Treball de Camp

Índex de Satisfacció Municipal

Mobilitat

Estudi ExpressCiutadà Anònim
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