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 QÜESTIONARI PROGENITORS 
L’ÚS DE LES TIC I LES XARXES SOCIALS 

 
El qüestionari que respondràs tot seguit forma part de la recerca ‘Comunicació i Educació sobre 
Transmedia’ del Projecte Erasmus+, la finalitat de la qual és conèixer l’ús de las TIC i les xarxes 
socials entre l’alumnat, progenitors i professorat dels centres educatius participants del 
projecte. Les respostes són totalment anònimes i únicament seran utilitzades per a les 
finalitats pròpies de les investigacions. 
 

1. Edat 
§ Menys de 30 
§ Entre 31 y 40 
§ Entre 41 y 50 
§ Entre 51 y 60 
§ Més de 61    
                                     

2. Sexe – H / D 
 

3. Quants fills té? 
§ 1 
§ 2 
§ 3 
§ 4 o més 

 
4. Estado Civil: Solter/a – Casat/da – Divorciat/da – Separat/da – Vidu/vídua 

 
5. En cas de conviure amb la seva parella, indiqui el sexe de la seva parella: H / D 

 
6. Vostè descriuria el nivell social de la seva unitat familiar com:  

§ Alta 
§ Mitjana-Alta 
§ Mitjana-Baixa 
§ Baixa 

 
7. Coneix el significat de TIC? Si / No 

 
8. Equipament tecnològic de la seva llar (seleccioni tots aquells dispositius que tingui a 

casa seva): 
§ Telèfon fix 
§ Telèfon mòbil 
§ Televisió 
§ Tablet 
§ Ordenador portàtil 
§ Ordinador de sobretaula 
§ Connexió a Internet (WIFI o por cable) 
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9. Comparteix l’ús de l’ordenador amb el seu fill/a?  Sí/No 

 
10. És usuari/a habitual d’Internet? Sí/No 

 
11. Si la resposta anterior és afirmativa, de quins entorns o xarxes? (seleccioni totes les 

que consideri) 
o Fer servir la missatgeria instantània (tipus Messenger...) 
o Escoltar música o veure vídeos online 
o Cerca d’informació per estudi o treball 
o Enviar/rebre correus electrònics 
o Descàrrega d’arxius 
o Cerca d’informació per oci  
o Jugar a videojocs online 
o Accés  a mitjans de comunicació. (premsa, ràdio o TV) 
o Participar en blogs 
o Xatejar amb webcams 
o Participar en fòrums 
o Fer compres online 
o Cerca en xarxes socials acadèmiques (Google scholar, Academia.edu…) 

___________________________________________________________ 
 

12. En quin lloc de la casa utilitza l’ordinador normalment? 
§ A la seva habitació 
§ Un lloc comú de la llar com la sala d’estar o menjador 
§ En una habitació de jocs o d’estudi per l’ús de l’ordinador 
§ Cap lloc fix. Varia el lloc 
§ Normalment utilitza l’ordinador o es connecta fora de  casa 

 
13. Quan el seu fill/a navega per internet a casa, ho fa: 

§ Quasi sempre o sempre acompanyat/a pel pare/mare o un altre adult 
§ Algunes vegades acompanyat/da per pare/mare o altre adult 
§ Navega sol/a sempre o quasi sempre 
§ No n’hi ha Internet en casa. El fill/a es connecta fora de casa 

 
14. Controla vostè el que fa el seu fill/a en Internet? 

§ Sí, sempre 
§ Sí, quasi sempre 
§ Algunes vegades 
§ Poques vegades 
§ Mai 

 
15. Amb quina freqüència controlen la participació del seu fill/a en xarxes socials? 

§ Sempre 
§ Quasi sempre 
§ Algunes vegades 
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§ Poques vegades 
§ Mai 

 
16. Segueix al seu fill/a com ‘amic’ en alguna xarxa social? 

§ Sí 
§ No 
§ No participo en las xarxes socials    
§ No sap/No respon  

 
17. Principals tipus de control o supervisió que realitza sobre els seus fills en l’ús d’Internet 

(seleccioni totes les que corresponguin): 
§ Observació del que escriu o fa  
§ Mirar / accedir a les pàgines visitades 
§ Vostè parla / pregunta directament al fill/a  
§ Vostè recomana al fill/a la forma d’actuar en general 
§ Mirar / comprovar l’historial web 
§ Control general sobre el que es fa (sense especificar) 
§ Comprovació de la  identitat dels contactes amb qui se parla 
§ El fill/a comenta o mostra l’ús per iniciativa pròpia 
§ Estableix filtres i/o controls automàtics de supervisió 
§ Llegir les converses / correus 
§ Control/limitació del temps que se passa navegant en Internet 
§ Els pares tenen plena confiança en el fill/a 

 
18. Quins possibles riscos o amenaces pot tenir la participació del seu fill/s en les xarxes 

online? (seleccioni les que corresponen) 
§ Vulneració de dades i informació personal 
§ Suplantació de personalitat (adults que se fan passar per joves) 
§ Accés a continguts inapropiats (per adults, pornografia, etc.) 
§ Entrar en contacto amb gent deshonesta/con mala intenció… 
§ Possibles enganys en general / falsedats  
§ Ser assetjat per pederastes / pedòfils 
§ Difusió indeguda de fotos personals 
§ Ús abusiu i addicció 
§ Assetjament i amenaces/ ciberbullying 
§ L’existència d’insults, llenguatge brut, etc. 
§ Enganyar a joves per part dels adults 
§ Amenaces tècniques, com virus... 
§ La simple possibilitat de ser amenaçat o córrer un risc 
§ Amenaces a la privacitat en general 
§ Riscos i fraus econòmics 
§ Cap 
§ No sap/No respon  
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19.  Ha sofert el seu fill/a en alguna ocasió cap d’aquest problemes o amenaces a Internet?  

§ Addicció o ús excessiu 
§ Accés a determinats continguts inapropiats 
§ Privacitat amenaces 
§ Entrar en contacte o ser assetjat per altres persones / adults 
§ Assetjament sexual 
§ Risc de caire econòmic 

 
20.  Si a la pregunta anterior ha seleccionat una, o més d’una de les opcions, què va fer els 

seu fill/a? (seleccioni TOTES les que consideri oportunes) 
§ Tancar la connexió, programa, pàgina... 
§ Recórrer a un amic 
§ Consultar amb els pares 
§ Apagar l’ordinador 
§ Solucionar-lo (sense especificar més) 
§ Controlar més les pàgines que visita 
§ Res 
§ No sap / No respon  

 
21. Si en la pregunta 19 ha seleccionat una, o més d’una de las opcions,  què vau fer els 

pares? (seleccioni TOTES les que s’ajusten) 
§ Limitar l’ús d’internet 
§ Treure-li l’ordinador 
§ Castigar-lo sense Internet 
§ Renyar-lo / Castigar-lo 
§ Establir horaris de connexió 
§ Dialogar / conversar, amb ell/a 
§ Ajudar al seu fill/a 
§ Bloquejar l’ordinador para evitar el seu ús 
§ Res 
§ No sap / No respon 

 
22.  Els efectes de la participació del seu fill/a en les xarxes socials, tenen cap efecte 

positiu? (seleccioni TOTES les que s’ajusten) 
§ Mantenir el contacte amb la família (Fa que no es trenqui) 
§ Poder comunicar amb familiars que viuen lluny 
§ Millorar / ampliar la comunicació entre familiars 
§ Buscar informació útil per a la família 
§ Compartir oci / passatemps 
§ Estar en contacte amb la família al llarg dels viatges 
§ Compartir informació amb altres familiars 
§ Millora la relació entre pares i fills 
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§ Ajuda a relacionar-se amb més gent, en general 
§ Ensenyar coses / coses noves als pares 
§ Altres 
§ No sap /No respon 

 
23.  La participació del seu fill/a en les xarxes socials, Té cap efecte negatiu? (seleccioni 

TOTES les que s’ajustin) 
§ Perjudicial per a la seva vista 
§ Sedentarisme / està molt temps assegut 
§ Deixa de fer esport 
§ Addicció 
§ Problemes per relacionar-se amb els demés 
§ Pèrdua de temps 
§ Mal d’esquena / columna / cervicals 
§ Sobrepès 
§ Mal de cap 
§ Dany psicològic 
§ S’oblida de menjar o beure 
§ Accés a pàgines / llocs inadequats 
§ Ansietat / estrès / nerviosisme 
§ Cansament  / insomni 
§ Deixar de fer coses més importants 
§ Altres  
§ No sap / No respon 

 
24. En cas de tenir telèfon mòbil, en fas ús al llarg de l’horari de feina?  Sí / Mai / Sí, en 

ocasions 
 

25. En general, considera que el seu fill/a té el mateix nivell de coneixement que vostè 
referent a Internet, aplicacions, xarxes socials i dispositius? Sí / No 

 
26. En cas d’haver respòs ‘No’ a la pregunta anterior, creu que en té un millor nivell o pitjor 

que el seu? Millor / Pitjor 
 

27. Classifiqui del 1 a 5 els següents dispositius audiovisuals segons el temps d’ús diari, 
tenint en compte que: 5 és el que més utilitza y 1 el que menys. En caso de no tenir 
aquest dispositiu o no utilitzar-lo mai, indiqui un 0. 

a. Televisió 
b. Ordinador portàtil 
c. Ordinador de sobretaula 
d. Telèfon mòbil 
e. Tablet 
f. Videoconsola (Wii, PlayStation, PSP, Xbox…) 
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28.  Classifiqui les següents xarxes socials segons l’ús que en fa, tenint en compte que: 3 
és un ús habitual, 2 és un ús esporàdic i 1és un ús residual. En cas de no conèixer o no 
utilitzar alguna d’elles, marqui un 0. 

a. Tuenti 
b. Messenger 
c. YouTube 
d. Facebook 
e. MySpace 
f. Twitter 
g. Chats Web 
h. Google+ 
i. Snapchat 
j. Pinterest 
k. Linkedin 
 

29.  Des de quan utilitza les xarxes socials?  
a. Menys de 6 mesos 
b. Entre 6 mesos i 1 any 
c. Entre 2 y 3 anys 
d. Entre 4 y 5 anys 
e. Entre 6 y 7 anys 
f. Més de 7 anys 
g. No sap / No respon  
 

30. Amb quins medis accedeix a les xarxes socials? 
a. Ordinador de sobretaula 
b. Ordinador portàtil 
c. Telèfon mòbil 
d. Videoconsola 
e. TV 
f. Tablet 
g. Altres dispositius 

 
31. Quin tipus de dades personals proporciona para accedir o donar-se d’alta en les xarxes 

socials? 
a. Si ets home o dona 
b. El teu nom 
c. La teva edat 
d. La teva ciutat de residència 
e. La teva adreça de correu electrònic 
f. El teu centre d’estudis 
g. Els teus gustos i aficions 
h. La teva adreça postal 
i. El teu número de telèfon 

 
32. Quin és el número de contactes o amics que té a la xarxa social que més utilitza? 

a. De 1 a 50 
b. De 51 a 100 
c. De 101 a 150 
d. De 151 a 200 
e. De 201 a 250 
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f. De 251 a 300 
g. Més de 300 
No sap / No respon  
 

33.  Quan va a dormir, desconnecta el telèfon mòbil? Sí/No 
 

34. Si sona un avís del seu telèfon mòbil quan està dormint, es desperta i respon el 
missatge? Sí/No 

 
35. En el moment de dinar o sopar amb la família,  fa servir el telèfon mòbil a taula? Sí/No 

 
36. Esculli un dispositiu de la següent llista del que no podria prescindir al més d’un dia: 

§ Ordinador portàtil 
§ Ordenador de sobretaula 
§ Tablet 
§ Telèfon mòbil 
§ Videoconsola (Wii, PlayStation, PSP, Xbox…) 
§ Puc prescindir de tots durant un dia 
§ Altre  

 
37. Estaria interessat/disposat a assistir a sessions de formació en noves tecnologies? Sí / 

No 
 

38. Utilitza cap tipus de dispositiu de missatgeria instantània (tipus Whatsapp) pera estar 
en contacte amb altres pares/mares de la classe del seu fill/a? Sí / No 

 
39. Creu que l’ús de la comunicació mitjançant Internet amb l’escola és útil i pràctica? 

§ Sí, es perd menys temps, ofereix moltes oportunitats. 
§ No, prefereixo el contacte directe amb els professors (en persona). 
§ Indiferent. 

 
40. Sap si l’escola del seu fill disposa de xat o de cap altre tipus de plataforma para 

missatgeria instantània? (Pot escollir més d’una opció)  
§ Sí, xat. 
§ Sí, missatgeria instantània. 
§ Sí, plataforma ieducació de gestió del centre 
§ No. 
§ No ho sé. 

 
41.  Quins usos fan vostè i l’escola d’aquestes eines? (Pot escollit més d’una opció) 

§ Reunions de tots els pares/mares con el tutor via xat. 
§ Seguiment continuo de l’evolució del seu fill/a. 
§ Comunicació del centre de la data d’activitats escolars, reunions, conferències 

formatives per a pares, etc. 
§ Intercanvi de idees amb altres pares. 
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§ Conferències formatives a través del video-xat per a pares. 
 

42.  En quina mesura considera que són importants les TIC en el procés d’aprenentatges 
del seu fill/a? 

§ Res 
§ Poc 
§ Bastant 
§ Molt 
§ No sap /No respon 

 
 
 
 
 
 


