
 

En el cas que vostè sigui una persona titulada universitària amb 

discapacitat i rebi aquesta carta per diferents canals, si us plau, respongui 

el qüestionari només una vegada. Disculpi les molèsties.  

Moltes gràcies 

Barcelona,  28 d’abril de 2012 

Benvolgut/a: 

Em poso en contacte amb vostè per informar-lo del projecte que estic desenvolupant i, alhora, 
demanar la seva col·laboració. Entenc que la seva participació, com persona titulada 
universitària amb discapacitat, és molt valuosa gràcies a la seva experiència. 

En el marc del grup de recerca Discapacitat i Qualitat de Vida: Aspectes Educatius, de la 
Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna de la Universitat Ramon 
Llull, elaboro una tesi doctoral sobre la inserció laboral de les persones titulades universitàries 
amb discapacitat a Catalunya. 

Per poder desenvolupar aquesta investigació, si vostè ha finalitzat els seus estudis universitaris 
inicials durant els tres darrers cursos, necessito que respongui un qüestionari en línia i anònim 
que dura uns 20 minuts com a màxim. L’objectiu de la recerca és conèixer l’experiència de les 
persones titulades universitàries a Catalunya i si és possible fer propostes de millora. Per 
aquest motiu li demano que hi col·labori. 

 Per accedir al qüestionari només cal obrir l’enllaç sobre aquesta adreça:  

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEJ5OFVzbGVISUpkcFVna2tUVTZX
MGc6MQ 

L’ús d’aquest enllaç garanteix la plena confidencialitat de les dades. Com vostè sap, la llei de 
protecció de dades (Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció 
de dades de caràcter personal) impedeix l’accés directe a la població amb la qual necessito 
contactar. Per aquest motiu i en el cas que estigui interessat a participar en una possible 
continuïtat de la investigació, li agrairia que m’enviés la seva adreça de correu electrònic. No 
cal dir que sempre es respectarà la confidencialitat de totes les dades. 

Li demano, si us plau, que em trameti el qüestionari abans del 25 de maig. 

 Si té problemes per accedir al programa informàtic, si us plau, contacti amb mi a través de 
l’adreça electrònica indicada més avall. 

Li agraeixo la col·laboració i per a qualsevol dubte o comentari li recordo que estic a la seva 
disposició. Moltes gràcies. 

   
Atentament, 
 
Montserrat Llinares Fité  

montserratlf@blanquerna.url.edu 
 


