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Tecnologia: i tu, què fas?

Projecte Internet Catalunya - Universitat Oberta de Catalunya

Benvolgut/uda, 

Estàs entrant a l’enquesta 

“Tecnologia: i tu, què fas?”, 

del Projecte Internet Catalunya 

de la Universitat Oberta de Catalunya. 

Estem duent a terme una recerca per entendre els canvis a Catalunya associats amb 

la creixent presència de tecnologia en la nostra vida. 

Per tant, t’agrairíem que la responguessis. 

Moltes gràcies per la teva col·laboració

Característiques sociodemogràfiques

1. [V.1] Sexe____________

 Home

 Dona

2. [V.44] Edat____________

 menys de 18

 de 18 a 25

 de 26 a 30

 de 31 a 35

 de 36 a 40

 de 41 a 45

 de 46 a 50

 de 51 a 55

 de 56 a 60

 més de 60
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Lloc de naixement

3. [v.49] Localitat/Municipi___________

4. [V.50] Província_______________

 Barcelona

 Tarragona

 Lleida

 Girona

 València

 Alacant

 Castelló

 Illes Balears

 Altres

5. [V.51] País_______________

 Catalunya

 País Valencià

 Illes Balears

 Espanya

 Altres
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Lloc de residència

6. [v.52] Localitat/Municipi______________

7.  [V.53] Província_______________

 Barcelona

 Tarragona

 Lleida

 Girona

 València

 Alacant

 Castelló

 Illes Balears

 Altres

8. [V.54] País

 Catalunya

 País Valencià

 Illes Balears

 Espanya

 Altres

9. [V.55] Nombre de persones que viuen al teu domicili (tu inclòs/a)

 1

 2

 3

 4

 5

 més de 5
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10. [V.7] Relació de parentesc amb aquestes persones

 Cònjuge/parella

 Fills

 Pares/sogres

 Germans/cunyats

 Cap parentiu

 No procedent

11. [V.56] A casa, en què parles habitualment?

 Català principalment

 Castellà principalment

 Català i castellà en proporcions similars

 Altres

12. [V.8] Nivell màxim d’estudis finalitzats

 No té estudis

 EGB

 ESO

 Batxillerat

 Formació professional

 Diplomatura

 Llicenciatura

 Màster

 Doctorat
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13. [V.9] Situació laboral

 Treballa a temps complet

 Treballa a temps parcial

 Treballa per compte propi (autònom/a)

 Aturat/ada sense subsidi

 Aturat/ada amb subsidi

 Jubilat/ada

 Mestressa de casa

 Estudiant

14. [v.10] Ocupació __________________
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Entorn tecnològic

15. Equipament (al domicili i personal)
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Internet: connexió i ús

16. [V.15] Lloc(s) de connexió

 Al domicili

 A la feina

 Al centre de formació

 A cibercafès, locutoris, sales de jocs

 En una biblioteca

 Des del mòbil

 En un centre cívic

 A casa d'un amic o familiar

 Altre

16a. [V.16] Motiu per a no disposar de connexió al domicili

 Pots connectar-te en un altre lloc

 No saps com funciona

 No té utilitat

 Necessites que algú t’ajudi o assessori

 És molt car

 És lent/funciona malament

 Perds la teva privacitat / et poden vigilar

 És perillós

 És perillós per als nens

 Té problemes (virus...)

 Un altre
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17. [V.59] Quant temps fa que vas connectar-te?

 menys d’un any

 d’un a cinc anys

 de sis a deu anys

 més de deu anys

18. [V.18] Tipus de connexió

 Telèfon/mòdem

 Cable

 ADSL

19. [V.19] Horari d’ús

 Entre les 8 a. m. i les 2 p. m.

 Entre les 2 p. m. i les 4 p. m.

 Entre les 4 p. m. i les 8 p. m.

 Entre les 8 p. m. i les 12 a. m. 

 Entre les 12 a. m. i les 8 a. m.

 A qualsevol hora

 Mai

20. [V.20] Freqüència d’ús

 Diària

 Setmanal

 Mensual

21. [V.21] Temps d’ús (aproximat; hores/setmana)

 Menys de 10

 Entre 10 i 30

 Més de 30
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Ús d'Internet

22. [V.22] Comunicació

23. [V.23] Informació

24. [V.24] Activitat professional

25. [V.25] Administració / serveis públics / tràmits

Correu electrònic Messenger

Xats Trucades telefòniques

Enviar fitxers Enviar fotos o vídeo

Penjar fotos o vídeo

Informació local Informació internacional

Informació sobre esports i especta-
cles en general Llegir la premsa a Internet

Escoltar la ràdio a Internet Veure la televisió a Internet

Entrar en pàgines relacionades amb 
programes de televisió

Participar/votar en programes de 
ràdio o televisió

Veure programes de televisió gravats 
(vídeo) oferts a Internet Informació a blocs

Participar en blocs Crear/gestionar blocs

Treballar des de casa Buscar feina

Estudiar a casa Consultar biblioteques, 

enciclopèdies, 

diccionaris, atles...

Relacions professionals Informació sobre la feina

Treballar

Informació de l’administració Gestió / tràmits administratius

Informació sobre salut Informació sobre habitatge (buscar 
pis, hipoteques...)

Banca



Internet en el context audiovisual de Catalunya 234 Qüestionari

http://www.uoc.edu/in3/pic

26.  [V.26] Compres

27. [V.27] Altres activitats

Alimentació Entrades per a espectacles

Llibres Música

Pel·lícules Videojocs

Bitllets de transport (avió, tren...) Lloguer de cotxes, reserves d’hotel, 
etc.

Cercar productes que vols comprar/
per a comparar preus, etc. Subhastes (eBay, etc.)

Baixar música, pel·lícules, programes, 
jocs Escoltar música

Veure pel·lícules Videojocs

Pàgines per a adults Passar el temps navegant
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Internet i gestió del temps 

De la propera relació d’activitats, consideres que, des que utilitzes Internet, dediques 

més o menys temps a aquelles que realitzes diàriament o setmanalment?

28. Comunicació / relacions personals i professionals

29. Informació / entreteniment (I)

30. Informació / entreteniment (II)

Més Menys Igual No procedent

[v.28.1] Relacions familiars amb la gent de casa

[v.28.2] Relacions familiars fora de casa

[v.28.3] Relacions personals no familiars

[v.28.4] Relacions professionals

Més Menys Igual No procedent

[v.29.1] Veure la televisió

[v.29.2] Participar en programes de televisió

[v.29.3] Escoltar la ràdio

[v.29.4] Participar en programes de ràdio

[v.29.5] Llegir la premsa en paper

[v.29.6] Llegir la premsa

[v.29.7] Participar en enquestes d’opinió

Més Menys Igual No procedent

[v.30.1] Llegir llibres

[v.30.2] Anar a biblioteques

[v.30.3] Escoltar música

[v.30.4] Anar al cinema

[v.30.5] Veure pel·lícules en VHS o DVD

[v.30.6] Videojocs (Playstation, a la xarxa...)

[v.30.7] Anar al teatre, concerts...

[v.30.8] Visitar museus, exposicions...

[v.30.9] Assistir a conferències, actes culturals

[v.30.10] Assistir a manifestacions, reunions a 
entitats associatives

[v.30.11] Assistir a actes religiosos

[v.30.12] Assistir a festes populars

[v.30.13] Assistir a competicions esportives
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31. Activitat professional / administració

32. Altres activitats

Més Menys Igual No procedent

[v.31.1] Treballar

[v.31.2] Treballar des de casa

[v.31.3] Gestions a edificis oficials

[v.31.4] Estudiar

[v.31.5] Estudiar a casa

[v.31.6] Anar a classe

Més Menys Igual No procedent

[v.32.1] Practicar esports

[v.32.2] Practicar afeccions

[v.32.3] Passejar

[v.32.4] Anar a cafès, bars, restaurants

[v.32.5] Anar a comprar

[v.32.6] Tasques domèstiques

[v.32.7] No fer res

[v.32.8] Dormir
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Interactivitat i multitasca

33. Activitats que realitzes mentre treballes o estudies

Mai Algunes 
vegades Sovint

[v.60.1] Parlar per telèfon

[v.60.2] Escriure i enviar SMS

[v.60.3] Usar Internet i/o mòbil per a relacions professio-
nals

[v.60.4] Usar Internet i/o mòbil per a relacions NO pro-
fessionals

[v.60.5] Usar Internet i/o mòbil per a cercar informació 
professional

[v.60.6] Usar Internet i/o mòbil per a cercar informació 
NO professional

[v.60.7] Veure la televisió

[v.60.8] Escoltar la ràdio

[v.60.9] Participar en programes de ràdio o televisió (via 
Internet, SMS...)

[v.60.10] Entrar en pàgines web sobre programes de te-
levisió

[v.60.11] Llegir la premsa o revistes

[v.60.12] Llegir la premsa o revistes a Internet

[v.60.13] Consultar, participar o gestionar blocs

[v.60.14] Escoltar música

[v.60.15] Cercar informació sobre espectacles (cinema, 
teatre, concerts...)

[v.60.16] Cercar informació sobre museus, exposicions, 
actes culturals...

[v.60.17] Cercar informació sobre afeccions, esports, 
compres...

[v.60.18] Videojocs (Playstation, a la xarxa...)

[v.60.19] Veure pel·lícules (VHS, DVD, Internet)



Internet en el context audiovisual de Catalunya 238 Qüestionari

http://www.uoc.edu/in3/pic

34. Activitats que realitzes mentre veus la televisió

Mai Algunes 
vegades Sovint

[v.61.1] Parlar per telèfon

[v.61.2] Escriure i enviar SMS

[v.61.3] Usar l’ordinador

[v.61.4] Usar eines de comunicació a Internet (correu 
electrònic, Messenger, xats...)

[v.61.5] Navegar per Internet

[v.61.6] Participar en programes de ràdio o televisió (via 
Internet, SMS...)

[v.61.7] Usar el teletext

[v.61.8] Zàping

[v.61.9] Llegir la premsa o revistes

[v.61.10] Llegir la premsa o revistes a Internet

[v.61.11] Llegir llibres

[v.61.12] Videojocs (Playstation, a la xarxa...)

[v.61.13] Veure pel·lícules a l’ordinador

[v.61.14] Veure pel·lícules en una altra televisió (amb 
VHS, DVD)

[v.61.15] Escoltar la ràdio

[v.61.16] Escoltar música

[v.61.17] Treballar

[v.61.18] Estudiar

[v.61.19] Tasques domèstiques

[v.61.20] Esmorzar, dinar o sopar
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Gestió del temps

35. Estimació del temps que dediques SETMANALMENT a les següents activitats (en hores)
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 8
 i 

12

M
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e 

12

[v.62.1] Veure la televisió

[v.62.2] Anar al cinema

[v.62.3] Veure pel·lícules en VHS o DVD

[v.62.4] Videojocs (Playstation, a la xarxa...)

[v.62.5] Escoltar la ràdio

[v.62.6] Escoltar música

[v.62.7] Llegir la premsa (en paper o Internet)

[v.62.8] Llegir revistes

[v.62.9] Llegir llibres

[v.62.10] Navegar per Internet

[v.62.11] Usar correu electrònic, Messenger, 
xats, Skype...

[v.62.12] Llegir, participar o gestionar blocs

[v.62.13] Baixar música, pel·lícules, programari, 
jocs...

[v.62.14] Escriure i enviar SMS

[v.62.15] Treballar des de casa

[v.62.16] Gestió/administració

[v.62.17] Estudiar a casa

[v.62.18] Anar a comprar

[v.62.19] Tasques domèstiques

[v.62.20] No fer res
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36. Horari habitual de les següents activitats
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[v.63.1] Veure la televisió

[v.63.2] Anar al cinema

[v.63.3] Veure pel·lícules en VHS 
o DVD

[v.63.4] Videojocs (Playstation,
a la xarxa...)

[v.63.5] Escoltar la ràdio

[v.63.6] Escoltar música

[v.63.7] Llegir la premsa (en pa-
per o Internet)

[v.63.8] Llegir revistes

[v.63.9] Llegir llibres

[v.63.10] Navegar per Internet

[v.63.11] Usar correu electrònic, 
Messenger, xats, Skype...

[v.63.12] Llegir, participar 
o gestionar blocs

[v.63.13] Baixar música, pel·lícu-
les, programes, jocs...

[v.63.14] Escriure i enviar SMS

[v.63.15] Treballar des de casa

[v.63.16] Gestió/administració

[v.63.17] Estudiar a casa

[v.63.18] Tasques domèstiques

[v.63.19] No fer res
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Si t’interessa el tema i vols conèixer-ne els resultats, escriu la teva adreça electrònica 
a continuació. 

Moltes gràcies per la teva col·laboració.

37. [v.43] Adreça electrònica.




