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Jo m’aixeco al 
matí aviat per anar 

a la feina Jo 
també 

Jo 
també 

I, quan surto de la 
feina vaig a buscar els 
meus fills a l’ escola i 

faig les tasques de casa 

Jo ocupo un 
càrrec amb 

responsabilitat 

Igual que 
jo 

 

 

 
 

DIFERENTS...
 

 

 

 

 

 

 

 

 

...IGUALTAT D’ OPORTUNITATS
 

 

Fem que les diferències siguin

 un valor afegit entre nosaltres

 

 

DIFERENTS... 

...IGUALTAT D’ OPORTUNITATS 

Fem que les diferències siguin 

un valor afegit entre nosaltres! 



 

 

L'IDIBGI posa a la disposició del personal 

l’adreça rrhh@idibgi.org per a qualsevol comunicació 

que es vulgui traslladar relacionada amb temes 

d'igualtat 

Tant la gestió de la 

recerca com les 

polítiques d'elegibilitat, 

ocupabilitat, 

representació 

institucional, 

distribució de recursos  

A IDIGBI treballem per tal que 

homes i dones tinguem tots 

les mateixes oportunitats a la 

feina. 

i avaluació han d'estar fonamentades 

en la justa valoració de les persones i 

evitar tendències discriminatòries.

 

per a qualsevol comunicació 

temes 

L’ IDIBGI basa la seva activitat en el respecte i 

igualtat entre els homes i les dones.

La gestió, en l’entorn laboral, té com un dels seus 

objectius prioritaris la igualtat entre les persones

Per això, és important que respectem el pla 

d’igualtat i en portem a la pràctica els seus valors 

ètics. 

La implementació de pautes 

d'actuació adequades ha de 

portar a una situació 

d'equilibri que generarà més 

creativitat i excel·lència en 

la dinàmica científica

tecnològica del centre.

i avaluació han d'estar fonamentades 

en la justa valoració de les persones i 

iscriminatòries. 

 

L’ IDIBGI basa la seva activitat en el respecte i 

ltat entre els homes i les dones. 

La gestió, en l’entorn laboral, té com un dels seus 

objectius prioritaris la igualtat entre les persones. 

Per això, és important que respectem el pla 

portem a la pràctica els seus valors 

a implementació de pautes 

d'actuació adequades ha de 

portar a una situació 

d'equilibri que generarà més 

creativitat i excel·lència en 

la dinàmica científica i 

tecnològica del centre. 


