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POBLACIÓ DE L’ENQUESTA 

151 respostes. Enquesta realitzada a les famílies de l’escola Lloriana i l’IES Cirviànum. 

CONCLUSIONS 

El 53% dels enquestats opina que els avantatges dels dispositius són la comunicació, la 
connectivitat i la informació / actualitat. 

Amb diferència, el principal inconvenient és l’addicció (44%), seguit per la pèrdua de temps (19%) i 
l’aïllament (15%). També destaca que un 10% no hi troba cap inconvenient. I només un 1% veu la 
privacitat com un inconvenient. 

El 62% considera que els avantatges de les xarxes socials són la comunicació i la connectivitat 
(les relacions socials); percentatges molt similars amb els avantatges que s’han donat als 
dispositius. 

Es repeteixen les respostes dels dispositius pel que fa als inconvenients, però amb diferents 
percentatges: 29% addició; 17% pèrdua de temps; 15% manca de privacitat; i 10% cap 
inconvenient. 

Quan es pregunta quin grau de dependència creuen tenir amb les noves tecnologies i les xarxes 
socials, el 47% considera que el seu grau de dependència és d’entre 6 i 9; el 20% considera que 
és de 5; el 27% d’entre 3 i 4; i el 6% d’entre 1 i 2. La mitjana de dependència és d’un 5,36. 

Quan es pregunta quin percentatge s’utilitzen per oci o per feina, es posa en evidència que el 26% 
dels enquestats els fa servir molt per feina (80%) i poc per oci (20%); i un 29% a l’inrevés, molt per 
oci (80%) i poc per feina (20%). 

El 47% considera que deixa de relacionar-se i comunicar-se en persona i gaudir de la família. I un 
11% considera que no deixa de fer res. Igualat a 11% hi ha el sortir/passejar i fer exercici/esport. 

El 89% considera que s’ha de limitar l’ús de les noves tecnologies i les xarxes socials a infants i 
joves (versus l’11% que considera que no cal). 

Quan els preguntem per què caldria limitar-ne l’ús, un 27% respon que per afavorir la comunicació 
directa entre persones i evitar el tancament i l’aïllament social; un 24% per evitar l’addicció; i un 
13% per evitar la pèrdua de consciència de la realitat. 

Per acabar, quan els demanem com limitarien l’ús, el 36% considera que ho faria pactant horaris i 
posant límits, i el 4% pactant els espais físics on utilitzar-los.  


