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SOBRE LES NOVES TECNOLOGIES I  

L’ÚS DE LES XARXES SOCIALS 

 

 

 

    

 

POBLACIÓ DE L’ENQUESTA 

103 respostes. Enquesta realitzada als alumnes (des de 5è de primària fins a 2n de Batxillerat) 
dels instituts Cirviànum (Torelló) i Jaume Callís (Vic). 

CONCLUSIONS 

El 38% dels enquestats opina que els avantatges dels dispositius són la diversió i l’entreteniment; 
el 23% considera que és la comunicació – relació; seguit del 21% que creu que és  la informació / 
coneixements; el 15% per estudiar, fer deures i treballs; i el 3% per altres motius. 

Amb diferència, el principal inconvenient dels dispositius és l’addicció (37%), seguit per la salut 
(25%), la inseguretat (8%); la pèrdua de temps (7%); la desconnexió de la realitat (3%); i que 
s’acaba la bateria (2%). Destaca que un 17% no hi troba cap inconvenient. 

El 44% considera que els avantatges de les xarxes socials són la informació/comunicació; un 41% 
la diversió; un 12% poder tafanejar; i un 3% no hi veu cap inconvenient. Són percentatges molt 
similars amb els avantatges que s’han donat als dispositius. 

Pel que fa als inconvenients de les xarxes socials, el 32% d’adolescents creu que és l’addicció que 
generen; el 19% per la perillositat en les relacions; l’11% per temes de privacitat; el 7% la manca 
de comunicació interpersonal i viure en un món paral·lel; un 6% per temes de salut; i un 7% per 
altres. El 16% no hi veu cap inconvenient. 

Quan se’ls pregunta sobre què creuen que deixen de fer mentre utilitzen les noves tecnologies i 
les xarxes socials, el 50% respon que deixa d’estar amb la família o amics; un 13% que deixa 
d’estudiar; un 10% que deixa de llegir; un 9% que deixa de dormir; un 8% que deixa de parar 
atenció al què té al voltant. 

El 42% d’adolescents enquestats considera que els seus pares creuen que estan enganxats a les 
noves tecnologies / xarxes socials, mentre que un 24% diuen que en fan un bon ús. Destaca el 
16% de joves que diuen que els seus pares els aconsellen sobre com utilitzar-les, el 14% 
considera que són importants i el 4% creu que són dolentes per la salut.  

Finalment, quan es pregunta com se’ls limita l’ús de les xarxes socials i les noves tecnologies, el 
69% diu que tenen una limitació horària o que els hi desconnecten; un 19% que els fan reflexionar; 
un 6% que els fan fer altres activitats; i un altre 6% diuen que els castiguen. 


