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QÜESTIONARI PROFESSORAT 
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 
§ Entre 24 y 30 
§ Entre 31 y 40 
§ Entre 41 y 50 
§ Entre 51 y 60 
§ Més de 61      

                                   
2. Sexe – H / D 

 
3. Anys dedicats a la docència: 

§ Menys de 6 
§ Entre 6 y 12 
§ Entre 13 y 18 
§ Entre 19 y 24 
§ Entre 25 y 30 
§ Més de 30 

 
4. Matèries que imparteix en el centro: 

§ Llengua (la pròpia del país) 
§ Llengua estrangera 
§ Llatí 
§ Matemàtiques 
§ Ciències Socials 
§ Ciències Naturals 
§ Història  
§ Filosofia 
§ Biologia 
§ Química 
§ Física 
§ Tecnologia 
§ Educació Física 
§ Educació Visual i Plàstica 
§ Música 
§ Economia 
§ Informàtica 
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§ Cicle Formatiu (especificar disciplina impartida) 
 

5. Es usuari habitual de Internet? Sí/No 
 

6. Si la resposta anterior es afirmativa, de quin entorn o xarxes? (seleccioni TOTES les que 
consideri) 
o Fer ús de la missatgeria instantània (tipus Messenger). 
o Escoltar música o ver 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 Cerques en xarxes socials acadèmiques (Google scholar, Academia.edu…) 
 

7. Forma part de l’equipo directiu del centro? Sí / No 
 

 
8. Quins possibles riscos o amenaces pot tenir la participació del alumnat en les xarxes 

socials online? (seleccioni TOTES les que consideri) 
§ Vulneració de dades i informació personal 
§ Suplantació de personalitat (adults que es fan passar por nens/joves) 
§ Accés a continguts inapropiats (per adults, pornografia, etc.) 
§ Entrar en contacto con persones deshonestes / amb intencions dolentes… 
§ Possibles enganys en general / falsedats 
§ Pederastes / pedòfils 
§ Difusió indeguda de fotos personals 
§ Ús abusiu i addició 
§ Assetjament i amenaces / ciberbullying 
§ L’existència d’insults, llenguatge groller, etc. 
§ Enganys a joves / nens per part d’adults 
§ Amenaces tècniques, Virus... 
§ La simple possibilitat de ser amenaçat o córrer un risc 
§ Amenaces a la privacitat en general 
§ Riscos i fraus econòmics 
§ Cap 
§ Ns/Nc 

 
9. Considera que té cap efecte positivo la participació dels joves en les xarxes socials? 

(seleccioni TOTES les que consideri) 
§ Mantenir el contacte amb la família (fer que no se trenqui) 
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§ Poder comunicar amb familiars que viuen lluny 
§ Millorar / ampliar la comunicació entre familiars 
§ Buscar informació útil per a la família 
§ Compartir oci / entreteniment amb altres familiars 
§ Estar en contacte amb la família en els viatges 
§ Compartir informació amb altres familiars 
§ Millora la relació entre pares i fills 
§ Ajuda a relacionar-se amb més gent, en general 
§ Ensenyar coses noves als pares 
§ Altres 
§ Ns/Nc 

 
10. Creu que té cap efecte negatiu la participació dels joves en les xarxes socials per als 

seus estudis? (seleccioni TOTES les que consideri) 
§ Perjudicial per a la vista 
§ Sedentarisme / està massa temps assegut 
§ Deixa de fer esport 
§ Addicció 
§ Problemes per relacionar-se amb els demés  
§ Pèrdua de tempos 
§ Mal d’esquena / columna / cervicals  
§ Sobrepès 
§ Mal de cap 
§ Danys psicològics 
§ S’obliden de menjar i beure 
§ Pàgines / llocs inadequats 
§ Ansietat / estrès / nerviosisme 
§ Cansament / insomni 
§ Deixar de fer coses més importants  
§ Altres 
§ Ns/Nc 

 
11. Ha rebut formació suficient sobre el uso de las TIC i/o audiovisuals en el aula? Sí/No 

 
12. Creu que las TIC i/o audiovisuals es deuen incorporar en la formació de l’alumnat? Sí/No 

 
13. Si la resposta 12 es afirmativa, de què forma? (seleccioni TOTES les que consideri) 

§ Com a instrument de recolzament didàctic a l’assignatura 
§ Com a objecte d’estudi integrat en el currículum 
§ Com a font d’informació 
§ Com a medi de comunicació  

 
14. Si la resposta 12 es negativa, por quina raó? (seleccioni TOTES aquelles que consideri) 

§ Perquè vostè no disposa de recursos 
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§ Perquè vostè necessita més informació 
§ Perquè considera que no són tecnologies adequades per a l’ensenyament–

aprenentatge  
§ Perquè disminueixen la capacitat de pensar/raonar 
§ Perquè no són entorns educatius 
§ Per altres motius  

 
15. Quins són, en la seva opinió, els desavantatges de les TIC a l’aula? (seleccioni TOTES les 

que consideri) 
§ Requereixen de suports que no estan a l’abast 
§ Són perjudicials per a l’adquisició de certes capacitats com la memòria, el càlcul… 
§ L’alumnat no es pren seriosament l’assignatura amb l’ús de les TIC a l’ aula 
§ Em costa programar l’assignatura amb les TIC 
§ Falten recursos didàctics 
§ No considero que suposi cap desavantatge 
§ No estic d’acord amb cap de les anteriors. 
§ Altres 

 
16. Quines són, segons la seva opinió, els avantatges de les TIC en el aula? (seleccioni 

TOTES les que consideri) 
§ Amplia les possibilitats d’informació i de formació del alumnat 
§ Suposa un mètode d’innovació docent 
§ Permet cooperar i treballar col·laborativament 
§ L’alumnat aprèn a gestionar el seu aprenentatge 
§ Millora la comunicació entre alumnat i professorat 
§ És un motiu de motivació de l’alumnat envers el procés d’ensenyament-

aprenentatge  
§ No considero que suposi cap avantatge 
§ No estic d’acord amb cap de les anteriors. 
§ Altres 

 
17. Puntuï del 1 al 5 segons sigui la seva preferència un recurs didàctic a l’aula (El 1 

correspon al valor superior y el 5 al de menor valor): 
§ Llibre de text 
§ Vídeo/cine 
§ Consulta en Internet 
§ Entorns digitals: Blog, Facebook, Twitter, Moodle… 
§ Apuntes  en paper 

 
18. Sobre les possibilitats didàctiques de las TIC, assenyali amb un ‘Si’, si està d’acord amb 

l’afirmació i un ‘No’, si està en desacord 
§ Responen a la concepció que tinc sobre educar, ensenyar,  etc.  
§ Responen als meus plantejaments didàctics i metodològics. 
§ Permeten la manipulació en funció de les meves necessitats 
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§ Ajuden a la realització de projectes educatius, curriculars, etc.  
§ Permeten adaptar el treball a les necessitats educatives i  organitzatives del 

centre.  
§ Permeten realitzar les diferents seqüències d’objectius, continguts,  activitats, i 

avaluació.  
§ Permeten adaptar les activitats a las necessitats i interessos de l’alumnat, atenent 

a la diversitat 
§ Predisposen i motiven per treballar en equip e individualment, tant a l’alumnat 

como al professorat.  
§ Permeten organitzar activitats de motivació, d’aplicació, de  síntesi, de reforç, 

d’ampliació, etc.  
§ Afavoreixen l’aprenentatge significatiu, les relacions  interpersonals, el 

coneixement de la realitat, la utilització de  diferents llenguatges, la col·laboració i 
cooperació, etc. 
 

19. Sobre la funcionalitat de les TIC en el entorn educatiu, assenyali amb un ‘Sí’, si està 
d’acord amb l’afirmació i un ‘No’, si està en desacord: 
§ Els sistemes tecnològics cobreixen les necessitats del centre.  
§ La seva incorporació contribueix a millorar l’organització pedagògica i 

administrativa del centre.  
§ Suposen un estalvi de recursos (personals, temps, espai...).  
§ Son viables en termes cost/benefici.  
§ Permeten el control per part dels usuaris (forma de interactuar  les persones amb 

les màquines).  
§ Ubicació i accés fàcils  
§ Permeten facilitat per a l’aprenentatge i facilitat d’ús.  
§ Permeten la flexibilitat d’ús.  
§ Garanteixen la privacitat de la informació.  
§ Faciliten el descobriment de nous usos.  
§ Son bons recursos per a l’aprenentatge i per a l’ensenyament. 

 
20. En caso de tenir telèfon mòbil, fa uso d’ell durant l’horari de classe? Sí / Mai / Sí en 

ocasions 
 

21. En general, Considera que els seus alumnes tenen el mateix nivell de coneixement que 
vostè referent a Internet, aplicacions, xarxes socials i dispositius? Sí / No 

 
 

22. En cas de respondre ‘No’ a la pregunta anterior, Creu que tenen un millor nivell, o pitjor 
que el seu? Millor / Pitjor 
 

23. Li agradaria integrar les xarxes socials com a plataformes de comunicació i treball a 
l’aula? 

 
24. La política del centre a nivell d’implantació de les TIC a l’aula és:  

§ Molt bona 
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§ Bona 
§ Millorable 
§ Dolenta 
§ Inexistent 

 
25. Disposa de xarxa d’Internet en a casa (sense tenir en compte la xarxa de dades del 

telèfon mòbil?  Sí / No 
 

26. Classifiqui de 1 a 5 els següents dispositius audiovisuals segons el temps d’ús diari, 
tenint en compte que: 5 és el que més utilitza i 1 el que menys. En cas de no tenir 
aquest dispositiu o no fer-lo servir mai, posi un 0. 

§ Televisió 
§ Ordenador portàtil 
§ Ordenador de sobretaula 
§ Telèfon mòbil 
§ Tablet 
§ Videoconsola (Wii, PlayStation, PSP, Xbox…) 

 
27. Participa en xarxes socials? Sí / No (si la resposta es ‘No’, passi a la pregunta 30 del 

qüestionari) 
 

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 1 és un ús residual. En cas de no conèixer o no 
utilitzar alguna de les següents xarxes, qualifiqui amb un 0. 

§ Tuenti 
§ Messenger 
§ YouTube 
§ Facebook 
§ MySpace 
§ Twitter 
§ Chats Web 
§ Google+ 
§ Snapchat 
§ Pinterest 
§ Linkedin 

 
29. Des de quan fa servir les xarxes socials? 

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

 
30. Amb quins medis accedeix a les xarxes socials? 

§ Ordinador de sobretaula 
§ Ordinador portàtil 
§ Telèfon Mòbil 
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§ Videoconsola 
§ TV 
§ Tablet 
§ Altres dispositius 

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

socials? 
§ Si és home o dona 
§ El seu nom 
§ La seva edat 
§ La seva ciutat de residència 
§ El seu correu electrònic 
§ El seu centre de treball  
§ Els seus gustos i aficions 
§ La seva direcció postal  
§ El seu número de telèfon  

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

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

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

 
34. Si sona un avis del seu telèfon mòbil quan està dormint, es desperta i mira el 

missatge? Sí/No 
 

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

36. Triï un dispositiu de la següent llista del que no podria prescindir durant més d’un dia. 
§ Portàtil 
§ Ordinador de sobretaula 
§ Tablet 
§ Telèfon mòbil 
§ Video-consola (Wii, PlayStation, PSP, Xbox…) 
§ Puc prescindir de tots durant un dia  
§ Altres 
 

37. En el cas de treballar amb plataformes e-learning amb un ambient educatiu virtual en 
el seu centre, considera que contribueix al millor desenvolupament de l’assignatura? Sí 
/ No 
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38. Ha obert i/o gestionat al menys un Blog o semblant? Sí / No 
 

39. Creu que necessitaria formació per l’ús de les TIC a l’aula? Sí / No 
 

40. Estaria interessat/da a assistir a sessions de formació en TIC? Sí / No 
 

41. Si disposés de material online adaptat i seqüenciat en les seves classes, en faria ús? 
Sí/No 

 
42. La formació en l’ús de les TIC que ha rebut al llarg de la seva activitat docent ha estat: 

Escala: (M) Molta, (S) Suficient, (P) Poca, (N) Cap 
§ D’utilitat 
§ De comprensió 
§ De conformitat 
 

43. Nivell d’ús de les següents eines:  
Escala: (M)Molt, (S)Suficient, (P)Poc, (N)Res 

§ Televisió 
§ Projectors 
§ Tablet 
§ Telèfon Mòbil 
§ Videoconsola (Wii, PlayStation, PSP, Xbox…) 
§ Ordinador 
§ Internet 
§ Pissarra Digital 
§ Paquet Office (Word, Excel, Acces, PowerPoint) 
§ Càmera fotogràfica 
§ Càmera de vídeo 
§ Programes d’edició de vídeo/so 
§ Altres  

 
44. Les dificultats que troba per incorporar les TIC en la seva pràctica pedagògica són 

(assenyali els ítems oportuns): 
§ Falta de formació 
§ Falta d’assimilació en competències en TIC 
§ Escassa disponibilitat d’equips informàtics en el centre 
§ Escassa disponibilitat d’equips informàtics a casa 
§ Increment del temps de dedicació a les activitats  
§ Dificultats pera aconseguir materials didàctics 
§ Poca adaptació dels materials al currículum del alumnat 
§ Poca adaptació del ús de la metodologia al currículum del professorat 
§ Poca acceptació de la metodologia per part dels estudiants 

 
45. És membro de alguna xarxa social educativa, creada per i per a docents? 
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46. Com qualificaria el seu domini tècnic respecte a les següents eines TIC? Escala: 
Desconegudes(D), Principiant(P), Bàsic(B), Avançat (A), Expert (E) 
§ Eines de cerques d’informació (Ex.: Google, Bing, Resultr, etc.) 
§ Eines de recepció d’informació (Ex.: Bloglines, FeedReader, etc.)  
§ Eines d’ emmagatzematge d’informació (Ex.: Delicio.us, Mr. Wong, Diigo, etc. 
§ Eines per produir i compartir informació (Ej.: Slideshare, YouTube, Scribd, Blogger, 

Wordpress, Flickr, etc.)  
§ Eines especialment dissenyades per a l’educació (Ej.: Elgg, Moodle, Exelearning, 

etc.)  
§ Eines de comunicació i relació (Ej.: Skype, Google Talk, Twitter, WikiSpaces, 

Facebook, etc.)  
§ Eines de gestió i organització (Ej.: Google Calendar, Eyeos, Zoho, etc.) 

 
47. Quin grau de importància atribueix als següents factors per formar-se en les 

aplicacions educatives de les TIC? 
Escala: Poc Important (PI), Important (I), Bastant Important (BI), Molt Important (MI) 
§ Inquietud personal 
§ Actualització professional 
§ Requeriment laboral 
§ Adaptació al corrent educatiu imperant 

 
48. Entre els següents arguments, enumeri del 1 al 9 en ordre d’importància (sent 1 poc 

important i 9 molt important) els que descriuria millor els seus motius a l’hora d’optar 
per un procés de formació sobre les aplicacions educatives de las TIC: 
§ Els continguts són els que necessito per preparar les meves classes  
§ Puc connectar-me i aconseguir la informació que necessito fàcilment. 
§ Em permeten participar en dinàmiques de treball col·laboratiu amb altres docents. 
§ Guanyo autonomia i satisfacció en el meu propi procés d’aprenentatge. 
§ En general, són gratis i per tant, puc accedir a qualsevol contingut.  
§ Puc crear i participar en grups amb interessos similars als meus.  
§ M’agrada aprendre buscant solucions a problemes que trobo habitualment 
§ Aconsegueixo millorar les meves competències professionals fàcilment  
§ Els aprenentatges que adquireixo els puc transferir sense problemes a la meva 

pràctica docent. 
 

49. Assenyali els rols que fa quan portes a terme una aplicació educativa de les TIC en la 
seva docència:  
Escala: Res (R), Poc (P), Bastant (B), Molt (M) 
§ Mediador i guia (comparteix les experiències d’aprenentatge amb els alumnes: 

discussió reflexiva, foment de la empatia del grup)  
§ Contenidor i transmissor de informació (expert que domina i presenta els  

continguts)   
§ Motivador (desperta l’interès dels estudiants, el desig d’aprendre i potencia el 

sentiment de capacitat)     
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§ Facilitador de recursos (proveeix als alumnes de recursos didàctics)  
§ Controlador (avaluador únic del procés d’aprenentatge dels alumnes) 

 
 

50. Considera que en el seu centre existeix una cooperació i cultura col·laborativa entre 
docents en la aplicació de les tecnologies? Sí / No 

 
	


