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QÜESTIONARI ALUMNAT 
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  -  15  16  17  18 +18 
 

2. Sexo – H / D 
 

3. Curs escolar – (2014 - 2015) 
 

4. Has cursat l’ensenyament primari a Catalunya?  Sí / No 
 

5. Quants membres formen la teva unitat familiar?  2   3   4   5   +5 
 

6. Teniu telèfon fix a casa?   Sí / No 
 

7. Tens telèfon mòbil ?  Sí / No 
 

8. Disposes d’ordinador propi de sobretaula?  Sí / No 
 

9. Disposes d’ordinador portàtil propi? Sí / No 
 

10. Disposes de tablet pròpia? Sí / No 
 
 
I) Qüestions de contextualització: 
 

11. T’agraden les TIC?   
o Sí (si selecciones aquesta resposta, respon la pregunta 12 y salta a la 14) 
o No (si selecciones aquesta resposta, respon la pregunta 13 y segueix a la 14) 
o Ns/Nc (si selecciones aquesta resposta, salta a la pregunta 14) 

 
12. En cas d’haver repòs ‘Sí’ a l’anterior pregunta, per què SÍ? (selecciona TOTES les que se 

consideris correctes) 
o Són importants per a la meva formació escolar 
o Em mantenen al dia  
o Incrementen la meva productivitat en els estudis 
o Serveixen per tenir una millor relació amb la gent 
o Aconsegueixo estar més informat de les coses 
o Altres 

 
13. En cas d’haver respòs ‘No’ a la pregunta 11, per què NO? (selecciona TOTES  les que 

consideris correctes) 
o Em distreuen de la meva formació escolar 
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o Irrompen en la meva privacitat 
o Disminueix la meva productivitat en els meus  estudis 
o Tinc un excés d’informació 
o Poden provocar situacions d’assetjament 
o Altres 

 
14. Freqüència d’ús del telèfon mòbil per a realitzar trucades (per línia telefònica): 

o Tots els dies  
o 2-3 vegades per setmana 
o Al menys 1 vegada per setmana 
o 2-3 vegades al mes 
o Amb menor freqüència 
o Mai 
o Ns/Nc 

 
15. Freqüència d’us del telèfon mòbil per buscar en Internet (Google, diaris, pàgines Web), 

no incloent-hi l’ús de les xarxes socials: 
o Tots els dies 
o 2-3 vegades per setmana 
o Al menys 1 vegada per setmana 
o 2-3 vegades al mes 
o Amb menor freqüència 
o Mai 
o Ns/Nc 

 
16. Freqüència d’us del telèfon mòbil per realitzar trucades o videotrucades gratuïtes  (per 

via de programes com Whatsapp, Viber, Skype...): 
o Tots els dies 
o 2-3 vegades per setmana 
o Al menys 1 vegada per setmana 
o 2-3 vegades al mes 
o Amb menor freqüència 
o Mai 
o Ns/Nc 

 
17. Freqüència d’us del telèfon mòbil per connectar-se a xarxes socials (per exemple 

Facebook, Twitter, Instagram, …): 
o Tots els dies 
o 2-3 vegades per setmana 
o Al menys 1 vegada per setmana 
o 2-3 vegades al mes 
o Amb menor freqüència 
o Mai 
o Ns/Nc 

 
18. Quants dispositius disposa la teva unitat familiar entre ordinadors de sobretaula, 

ordinadors portàtils, telèfons mòbils i tablets? 
o Cap 
o 1-2 dispositius 
o 3-4 dispositius 
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o 5-6 dispositius 
o 7-8 dispositius 
o 9-10 dispositius 
o Més de 10 dispositius 

 
19. Disposes de connexió d’Internet a casa (sense tenir en compte la xarxa de dades 

mòbils del teu telèfon)?  Sí / No 
 

20. De quin tipus de connexió a Internet disposes? (marca totes les que corresponen a la 
teva situació). 

o Línia ADSL 
o Xarxa de cable 
o Línia telefònica per cable 
o Sistema Wifi  
o Altres sistemes  
o Ns/Nc 

 
21. Quins serveis fas servir en les teves connexions a Internet?  (marca TOTES les que 

corresponen a la teva situació) 
o Fer servir missatgeria instantània (tipus Messenger). 
o Escoltar música o veure vídeos online 
o Recerca d’informació per estudi o treball 
o Enviar/rebre correus electrònics 
o Descàrrega d’arxius 
o Recerca d’informació per oci 
o Jugar a videojocs online 
o Accés a mitjans de comunicació (premsa, radio o TV) 
o Participar en blogs 
o Xatejar amb webcam 
o Participar en fòrums 
o Fer compres online 

 
22. Classifica de 1 a 5 els següents dispositius audiovisuals segons el temps d’ús  diari, 

tenint en compte que: 5 és el que més utilitzes y 1 el que menys. En cas de no tenir 
aquest dispositiu o no utilitzar-lo mai, indica’l amb un 0. 

o Televisió 
o Ordinador portàtil 
o Ordenador de sobretaula 
o Telèfon mòbil 
o Tablet 
o Video-consola (Wii, PlayStation, PSP, Xbox…) 

 
II) Sobre xarxes socials i usos-efectes: 

 
23. Participes en xarxes socials? Sí / No (si la teva resposta es ‘No’, salta al Bloc III de la 

enquesta. Pregunta 46) 
 

24. Classifica les següents xarxes socials segons l’ús que se fa, tenint en compte que: 3 és 
un ús habitual, 2 és un ús esporàdic i 1 és un ús residual. En cas de no conèixer o no fer 
servir alguna de les següents xarxes, marca-la amb un 0. 
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o Tuenti 
o Messenger 
o YouTube 
o Facebook 
o MySpace 
o Twitter 
o Chats Web 
o Google+ 
o Snapchat 
o Pinterest 
o LinkedIn 

 
25. Amb quina freqüència participes en les xarxes socials? 

o Tots els dies 
o 2-3 vegades per setmana 
o Al menys 1 cop per setmana 
o 2-3 vegades al mes 
o Menys freqüentment 
o Mai 
o Ns/Nc 

 
26. En cas d’haver respòs “tots els dies” a la pregunta anterior: quantes hores diàries, 

aproximadament, dediques a l’ús de les xarxes socials? 
o Menys de 1 hora 
o De 2 a 3 hores 
o De 3 a 4 hores 
o Més de 5 hores 

 
27. Des de quan fas servir les xarxes socials? 

o Menys de 6 mesos 
o Entre 6 mesos i 1 any 
o Entre 2 i 3 anys 
o Entre 4 i 5 anys 
o Entre 6 i 7 anys 
o Més de 7 anys 
o Ns/Nc 

 
28. Amb quins mitjans accedeixes a les xarxes socials? (marca TOTES les que 

corresponguin). 
o Ordenador de sobretaula 
o Portàtil 
o Telèfon Mòbil 
o Videoconsola 
o TV 
o Tablet 
o Altres dispositius 

 
29. Selecciona des de quins llocs participes en les xarxes socials quan et connectes amb 

WIFI (és a dir, no fent servir les “dades mòbils”). 
o Des de casa 
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o Casa d’amics 
o Casa de familiars 
o Centre educatiu 
o Biblioteca pública 
o Llocs públics amb WIFI 
o Cibercentre - locutori (de pagament) 
o Lloc de treball 
o A través del telèfon mòbil (amb WIFI) 

 
30. Selecciona des de quins llocs participes en les xarxes socials quan te connectes amb 

‘dades mòbils’ (és a dir, no fent servir les xarxes WIFI).  
o Des de casa 
o Casa d’amics 
o Casa de familiars 
o Centre educatiu 
o Biblioteca pública 
o Llocs públics amb WIFI 
o Cibercentre - locutori (de pagament) 
o Lloc de treball 
o A través del telèfon mòbil (amb WIFI) 

 
31. Fas servir les xarxes socials per… (selecciona TOTES les que se corresponen): 

o Estar en contacto amb amics que veig sovint 
o Estar en contacto amb amics a qui normalment no veus en persona 
o Fer plans amb amics 
o Fer nous amics 
o Com a espai per parlar de temes privats amb les meves amistats 
o Per estar informat i seguir l’actualitat dels meus cercles d’amistats 
o Altres, especificar:  

 
32. Quin tipus de dades personals proporciones per accedir o donar-te d’alta alta en les 

xarxes socials? 
o Si ets noi o noia 
o El teu nom 
o La teva edat 
o La teva ciutat de residència 
o La teva adreça de correu electrònic 
o El teu centre d’estudis 
o Els teus gustos i aficions 
o La teva adreça postal 
o El teu nombre telefònic 

 
33. Quin és el número de contactes o amics que tens a la xarxa social que més fas servir? 

o De 1 a 50 
o De 51 a 100 
o De 101 a 150 
o De 151 a 200 
o De 201 a 250 
o De 251 a 300 
o Més de 300 
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o Ns/Nc 
 

34. Quina opinió tens de les xarxes socials? 
o Molt positiva 
o Positiva 
o Ni positiva ni negativa 
o Negativa 
o Molt negativa 
o Ns/Nc 

 
35. Quins són els principals motius que te porten a valorar positivament les xarses socials? 

Selecciona TOTES les opcions que s’ajusten a la teva opinió: 
o Parlar  
o Estar en contacto amb els amics 
o Serveix per a relacionar-se i comunicar-se millor amb la gent 
o Conèixer gent nova  
o Fer nous amics 
o No es gasta diners  
o No s’ha de pagar per comunicar-se 
o Parlar amb la gent que no veus normalment 
o És divertit, entretingut 
o Poder compartir  
o Intercanviar fotos 
o El seu ús és fàcil i ràpid  
o Serveix per quedar en persona amb la gent 
o Fer plans 
o Poder estar informat de les coses 
o Poder parlar amb familiars 
o Tens privacitat en el xat  
o Dona confiança. És més fàcil de parlar. 
o Altres 
o Ns/Nc 

 
36. Quins són els principals motius que et porten a valorar negativament les xarxes 

socials? Selecciona TOTES les opcions que s’ajusten a la teva opinió: 
o L’assetjament a la xarxa per part de companys o coneguts 
o Que fan servir la meva informació personal amb finalitats negatives 
o Problemes de privacitat 
o La pèrdua de productivitat en els estudis 
o L’accés  a continguts inadequats 
o Altres 
o Ns/Nc 

 
37. El lloc de la casa on fas servir l’ordinador en major mesura és:  

o La teva habitació, que no comparteixes 
o Un lloc comú de la casa, com sala  o saló familiar 
o A una habitació para jocs, estudi o ús de l’ordinador 
o A una habitació que comparteixes amb un germà/germana 
o A l’habitació d’un germà/germana 
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o A l’habitació dels pares 
o Cap lloc en concret 

 
38. Crees que participar en las xarxes socials tenen un efecte positiu en els estudis que 

actualment estàs cursant? Sí / No 
 

39. Si en la anterior pregunta has respòs ‘Sí’, Quins són per tu aquests beneficis? 
o Consultar informació pels estudis 
o Contactar amb companys de classe 
o Consultar informació sobre treballs de classe i exàmens 
o Compartir informació per l’estudio 
o Obtenir informació sobre el centre d’ensenyament 
o Accedir ràpid a la informació que necessites 
o Ampliar els coneixements en general 
o Poder ajudar a companys d’estudi 
o Altres 

 
40. Creus que participar en les xarxes socials té un efecte negatiu en els estudis que 

actualment estàs cursant? Sí / No 
 

41. Si en la anterior pregunta has respòs ‘Sí’, Quins són per tu aquests efectes negatius? 
(selecciona TOTAS les que corresponen): 

o Dedicar molt de temps (restant-lo dels estudis) 
o Distracció / pèrdua de concentració 
o Addicció / enganxar-se a elles 
o Entrar en pàgines no adequades 
o Conèixer a gent no adequada 
o Possibles perills al donar massa dades personals 
o Problemes ortogràfics 
o Que entrin virus a l’ordenador 
o Aïllament 
o Possibles enganys 
o Altres 
o Ns/Nc 

 
42. T’has sentit assetjat alguna vegada en les xarxes socials? Sí / No 

 
43. Coneixes cap company/a que s’ha sentit assetjat a través de xarxes socials? Sí / No 

 
44. Has quedat alguna vegada amb cap desconegut que has trobat en xats o xarxes 

socials? Sí / No 
 

45. Accedeixes a pàgines web de contingut sexual? Sí / No 
 

III) Per les relacions familiars i la convivència en la llar: 
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46. Creus que participar en las xarxes socials té un efecte positiu en las relacions familiars 
amb els membres de la teva llar? Sí / No 
 

47. Si a l’anterior pregunta has respòs ‘Sí’, Quins són per tu aquests efectes positius? 
o Mantenir el contacte amb la família (fer que no es trenqui) 
o Poder comunicar con familiars que viuen lluny 
o Millorar / ampliar la comunicació entre familiars 
o Cercar informació útil per la família 
o Compartir oci / passatemps amb altres familiars 
o Estar en contacte amb la família en els viatges 
o Compartir informació amb altres familiars 
o Millora la relació entre pares i fills 
o Ensenyar coses noves als familiars 
o Altres 
o Ns/Nc 

 
48. Creus que participar en les xarxes socials tenen un efecte negatiu en las relacions 

familiars amb els membres de casa teva? Sí / No 
 

49. Si en la anterior pregunta has respòs ‘Sí’, Quins són per tu aquests efectes negatius? 
o Males interpretacions, malentesos, discussions 
o Exposar a mis familiars en la xarxa a través de fotografies  
o Pèrdua del contacto personal / aïllament  
o Amenaces / Assetjament  
o Addicció 
o Sorgeixen converses inapropiades 
o Donar a conèixer dades personals 
o Empobriment de la comunicació 
o Contactar amb gent indesitjable 
o Negatives influències 
o És una pèrdua de temps 
o Accés a informació poc desitjable / Pàgines inapropiades 
o Les mentides  / És perillós 
o Altres 

 
50. En general, consideres que els teus pares tenen el mateix nivell de coneixement que 

tu referent a Internet, aplicacions, xarxes socials i dispositius? Sí / No 
 

51. En cas d’haver respòs ‘No’ a la pregunta anterior, crees que tenen un millor nivell, o 
pitjor que el teu? Millor / Pitjor 
 

52. Quan vas a dormir, desconnectes el telèfon mòbil? Sí/No 
 

53. A partir de quina hora, normalment, deixes d’estar connectat a Internet? 
o De les 20h 
o De les 21h 
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o De les 22h 
o De les 23h 
o De les 24h 
o De la 1h de la matinada 
o De les 2h de la matinada 
o Més tard de les 3h de la matinada 

 
54. Si sona un avís del teu telèfon mòbil quan dorms, et despertes per mirar el missatge? 

Sí/No 
 

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

 
56. Tria un dispositiu de la següent llista del que no podries prescindir durant més d’un dia: 

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

 
57. Assumeixes tu el pagament de la factura del telèfon mòbil, o els teus pares? Jo / Els 

meus pares 
 

58. Has descarregat o enviat vídeos o fotografies violentes alguna vegada? Sí / No 
 

59. Has enviat o rebut alguna vegada fotografies o vídeos pornogràfics? Sí / No 
 
IV) Para la convivència en el centre educatiu, les relacions entre els companys i professionals 
del centre y com a eina d’aprenentatge: 
 

60. En tu centre educatiu, Utilitzes un ordenador portàtil com a eina pel seguiment de las 
classes?  Sí / No 
 

61. En caso de tenir telèfon mòbil, fas ús d’ell en el horari de classe? Sí / No 
 

62. En cas afirmatiu a la pregunta anterior, selecciona para què el fas servir: 
o Parlar/xatejar amb els companys de la classe 
o Parlar/xatejar amb amics que no estan a classe en aquell moment 
o Parlar/xatejar amb familiars 
o Pujar fotos o vídeos a les xarxes socials  
o Jugar a jocs propis del telèfon 
o Jugar a jocs online 
o Navegar per internet en general 
o Realitzar trucades de veu 
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o Altres 
 

63. En general, consideres que els teus professors tenen el mateix nivell de coneixement 
que tu referent a Internet, aplicacions, xarxes socials i dispositius? Sí / No 
 

64. En cas d’haver respòs ‘No’ a la pregunta anterior, crees que tenen un millor nivell, o 
pitjor que el teu? Millor / Pitjor 

 
65. T’agradaria que els professors integressin les xarxes socials com as plataformes de 

comunicació i treball a l’aula?  
o Sí (si selecciones aquesta resposta, respon a la pregunta 66 y salta a la 68) 
o No (si selecciones aquesta resposta, salta a la pregunta 67) 
 

66. En cas d’haver contestat ‘Sí’, Per què SI? (selecciona LES TRES que consideris més 
importants) 

o Millora dels meus resultats acadèmics 
o Entendria millor les assignatures 
o Contactar amb el grup classe en qualsevol moment 
o Contactar amb el professor en qualsevol moment 
o Expressaria millor les meves opinions 
o Tindria més interès en les assignatures 
o Altres 

 
67. En caso d’haver respòs ‘No’, por què NO? (selecciona TOTES les que se corresponen) 

o L’assetjament a la xarxa per part de companys de classe 
o Que utilitzin la meva informació amb finalitats negatives 
o Problemes de privacitat 
o La pèrdua de productivitat en els estudis 
o No poder desconnectar de l’escola 
o Que augmenti el meu treball degut a la connexió permanent amb el professor 

y els companys 
o Altres 

 
68. Consideres que el tu centre educatiu està al dia en lo que es relaciona amb les noves 

tecnologies (aules digitalitzades, programes curriculars que integren las TIC, 
comunicació 2.0…)? Sí / No 


