
Annexos

Annex 1. Qüestionari .............................................................................................................. 223
Annex 2. Definició i descripció de les variables construïdes ...................................................  243
Annex 3. Encreuament de les principals variables sociodemogràfiques.................................  253
Annex 4. Anàlisi de correspondències múltiples .................................................................... 291
Annex 5. Taules resum de resultats significatius .................................................................... 303





Annex 1
1 Qüestionari





Internet en el context audiovisual de Catalunya 225 Qüestionari

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

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)



Internet en el context audiovisual de Catalunya 231 Qüestionari

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

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
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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)
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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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 i 
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 i 
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 i 

8
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 8
 i 

12

M
és
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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.





Annex 2
1 Definició i descripció de les variables construïdes
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1. Variables descriptives

Les variables descriptives d’aquest estudi s’han obtingut directament a partir de les pregun-

tes del qüestionari, un cop verificada la consistència de les dades. La seva definició es cor-

respon literalment amb l’enunciat de les preguntes i la consideració de les diferents opcions

de resposta (categories o intervals).

En total, s’han definit 1.010 variables descriptives, distribuïdes de la següent manera:

a) Característiques sociodemogràfiques: gènere, edat, lloc de naixement, lloc de residèn-

cia, nombre de persones que viuen al domicili, relació de parentesc amb aquestes per-

sones, llengua parlada habitualment, nivell màxim d’estudis acabats, situació laboral, i

ocupació; en un total de 14 preguntes, incloent-hi 76 variables.

b) Equipament (al domicili i personal) i localització: 1 pregunta amb 27 ítems, 2 opcions a

elegir (sí, no) i 6 possibilitats de localització: saló/menjador, dormitori, habitacions dels

fills, despatx, altres i no procedent. En total, 324 variables.

c) Connexió i ús d’Internet: 7 preguntes sobre el lloc de connexió, els motius per a no dis-

posar de connexió al domicili (si és procedent), l’antiguitat, el tipus, l’horari, la freqüència,

i la intensitat de connexió i ús, incloent-hi un total de 40 variables.

d) Ús d’Internet: 6 preguntes sobre les activitats desenvolupades a Internet, dividides original-

ment en els següents apartats: comunicació, informació, activitat professional, administració

/ serveis públics / tràmits, compres, i altres activitats, amb un total de 47 variables.

e) Internet i gestió del temps: 5 preguntes sobre l’impacte d’internet en el temps de dedicació

a diferents activitat quotidianes, amb 4 opcions a elegir en cada cas: més, menys temps o

igual, i no procedent. Les 5 preguntes es corresponen amb les següents seccions: comu-

nicació / relacions personals i professionals, informació / entreteniment (I i II), activitat pro-

fessional / administració, i altres activitats. En total , aquesta secció inclou 152 variables.

f) Multitasca: 2 preguntes sobre les activitats realitzades mentre es treballa o estudia i

mentre es mira la televisió, incloent-hi, respectivament, 19 i 20 ítems, amb 3 opcions en

cada cas: mai, algunes vegades i sovint. En total, 117 variables.

g) Gestió del temps: 1 pregunta sobre l’estimació del temps dedicat setmanalment a dife-

rents activitats (en hores), amb 20 ítems i 6 opcions en cada cas: 0, entre 0 i 2, entre 2
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i 4, entre 4 i 8, entre 8 i 12, i més de 12; i 1 pregunta sobre l’horari habitual de realització

de diferents activitats, amb 19 ítems i 7 opcions en cada cas: 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, i mai. En total, aquesta secció inclou 253

variables.

h) Adreça electrònica: opció de facilitar la pròpia adreça electrònica per a rebre informació

sobre els resultats.
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2. Variables analítiques construïdes

Un cop codificat el qüestionari, i mitjançant l’agrupació dels valors de les seves variables

directes descriptives en intervals significatius o la combinació d’algunes d’aquestes d’acord

amb les respostes obtingudes, s’han construït i definit XX variables analítiques, correspo-

nents a les diferents seccions de l’enquesta. A continuació, s’especifica la definició i les ca-

tegories de cadascuna.

2.1. Definició del grup de treball (focus group)

Per a definir el grup de treball s’han tingut en compte, conjuntament, les principals caracte-

rístiques sociodemogràfiques, és a dir, les respostes a les preguntes 1, 2, 4, 7, 10, 12 i 13:

gènere, edat, lloc de naixement (província), lloc de residència (província), relació de paren-

tesc amb les persones que viuen al domicili, el nivell màxim d’estudis acabats i la situació

laboral; i d’experiència amb Internet, és a dir, les respostes a les preguntes 16, 17 (v.59 en

el qüestionari157), 18, 20 i 21: el lloc, l’antiguitat, la freqüència i la intensitat de connexió.

Posteriorment, dins de l’anàlisi de contingència, es van construir i definir les següents vari-

ables específiques:

a) Estructura familiar: definida a partir de la pregunta 10. Valors de la variable: entrevistats

que viuen només amb la parella; entrevistats que viuen només amb la parella i els fills;

entrevistats que viuen amb els pares i/o els germans; i entrevistats que no viuen amb

familiars i que per tant han contestat “cap parentiu” o “no procedent” o no han contestat

a la pregunta.

b) Nivell d’estudis acabats: definida a partir de la pregunta 12. Valors de la variable: entre-

vistats amb un màxim d’estudis primaris, que han contestat “no té estudis” o “EGB” o

“ESO”; entrevistats amb un màxim d’estudis secundaris, que han contestat “batxillerat”;

i entrevistats amb un màxim d’estudis universitaris, que han contestat “diplomatura” o “lli-

cenciatura” o “màster” o “doctorat”.

157. L’eina utilitzada en l’elaboració del qüestionari atribueix automàticament el mateix nombre a les dues úniques pre-
guntes de tipus excloent: el motiu per a no disposar de connexió a Internet al domicili (v.16) i la pregunta sobre l’antiguitat
de connexió (v.59).
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c) Situació laboral: definida literalment a partir de la pregunta 13, excepte en el cas de

l’agrupació, per a la realització de l’anàlisi de contingència, dels entrevistats que han

contestat “jubilat/ada” i “mestressa de casa” en una sola categoria: jubilats/fd.158

d) Antiguitat: definida a partir de la pregunta 17 (v.59 del qüestionari). Valors de la variable:

entrevistats amb 5 o menys de 5 anys d’experiència, que han contestat “menys d’un any”

o “d’un a cinc anys”; i entrevistats amb més de 5 anys d’experiència, que han contestat

“de sis a deu anys” o “més de deu anys”.

e) Freqüència d’ús: definida a partir de la pregunta 20. Aquesta variable s’ha definit mitjan-

çant l’agrupació de les opcions en dues categories: connexió diària; i connexió setmanal

o mensual.

2.2. Equipament: a partir dels ítems i categories de la pregunta 15, es van 

construir, per a la realització de l’anàlisi de contingència, les següents variables

a) Televisió de pagament: agrupació de les respostes afirmatives a “televisió cable”, “canal

satèl·lit”, “In/Out-DVR”, “Imagenio” i “TV digital (TDT)”.

b) VHS + DVD: agrupació de les respostes afirmatives a “VHS” i “DVD”.

c) Casset de butxaca + CD de butxaca: agrupació de les respostes afirmatives a “Casset

de butxaca” i “CD de butxaca”.

d) MP3 + iPod: agrupació de les respostes afirmatives a “MP3” i “iPod”.

e) Casset de butxaca + CD de butxaca + MP3 + iPod: agrupació de les respostes afirmati-

ves a “Casset de butxaca”, “CD de butxaca”, “MP3” i “iPod”.

f) Ordinadors portàtils: agrupació de les respostes afirmatives a “ordinador portàtil”, “ordi-

nador portàtil amb Wi-Fi” i “agenda electrònica”.

g) Impressora + escàner: agrupació de les respostes afirmatives a “impressora” i “escàner”.

158. fd = feines domèstiques
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h) Televisió: agrupació de les respostes afirmatives a “TV”, “TV cable”, “canal satèl·lit”,

“In/Out-DVR”, “Imagenio” i “TV digital (TDT)”.

i) Ordinador: agrupació de les respostes afirmatives a “ordinador”, “ordinador portàtil”,

“ordinador portàtil amb Wi-Fi” i “agenda electrònica”.

j) Aparells mòbils: agrupació de les respostes afirmatives a “telèfon mòbil”, “telèfon mòbil

amb accés a Internet”, “casset de butxaca”, “CD de butxaca”, “MP3”, “iPod”, “ordinador

portàtil”, “ordinador portàtil amb Wi-Fi”, “agenda electrònica”, “llapis USB”, “càmeres fo-

togràfiques analògiques” i “càmeres fotogràfiques digitals”.

2.3. Ús d’Internet: a partir de les preguntes 22, 23, 24, 25, 26 i 27, es van fer 

les següents agrupacions

a) Consumir: respostes a les categories “Informació local”; “Informació internacional”; “In-

formació sobre esports i espectacles en general”; “Llegir la premsa”; “Escoltar la ràdio”;

“Veure la televisió”; “Entrar en pàgines relacionades amb programes de televisió”; “Infor-

mació en blocs”; “Escoltar música”; “Veure pel·lícules”; “Veure programes de televisió

gravats (vídeo) oferts a Internet”; “Videojocs”; “Pàgines per a adults”, i “Passar el temps

navegant”.

b) Comunicar - compartir: respostes a les categories “Correu electrònic”; “Messenger”;

“Xats”; “Enviar fitxers”; “Enviar fotos o vídeo”; “Baixar música, pel·lícules, programes,

jocs”; i “Trucades telefòniques”.

c) Crear - participar: respostes a les categories “Penjar fotos o vídeo”; “Participar en

blocs”;”Crear / gestionar blocs”; i “Participar en programes de ràdio o televisió”. 

d) Activitats pràctiques: respostes a les categories “Treballar”; “Treballar des de casa”;

“Buscar feina”; “Informació sobre la feina”; “Relacions professionals”; “Banca”; “Informa-

ció sobre l’administració”; “Tràmits administratius”; “Informació sobre salut”; “Informació

sobre habitatge”; “Consultar biblioteques, enciclopèdies, diccionaris, atles, etc.”; “Estu-

diar a casa”; “Estudiar”;159 i “Fer deures”.160

159. Pregunta exclusiva del qüestionari penjat al portal de 3xl.
160. Pregunta exclusiva del qüestionari penjat al portal de 3xl.
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e) Compres: respostes a les categories “Alimentació”; “Entrades per a espectacles”; “Bitllets

de transport”; “Llibres”; “Música”; “Pel·lícules”; “Videojocs”; “Lloguer de cotxes, reserves

d’hotel, etc.”; “Subhastes”; “Cercar productes, comparar preus”; “Llibres, pel·lícules, cò-

mics, videojocs, CD”;161 “Informació sobre productes per a comprar”.162

2.4. Internet i gestió del temps: a partir de les preguntes 28, 29, 30, 31 i 32, es 

van fer les següents agrupacions

a) Relacions personals i professionals: respostes a les categories “Relacions familiars amb

la gent de casa”; “Relacions familiars fora de casa”; “Relacions personals no familiars”;

“Relacions professionals”.

b) Mitjans de comunicació: respostes a les categories “Veure la televisió”; “Participar en te-

levisió”; “Anar al cinema”; “VHS/DVD”; “Videojocs”; “Ràdio”; “Participar en ràdio”; “Músi-

ca”; “Premsa en paper”; “Premsa”; “Llegir llibres”.

c) Activitats d’oci de caràcter social i/o cultural: respostes a les categories “Anar al teatre o

a concerts”; “Anar a museus o exposicions”; “Assistir a conferències o actes culturals,

assistir a reunions en entitats associatives o a manifestacions”; “Assistir a actes religio-

sos”; “Assistir a festes populars, assistir a competicions esportives”.

d) Activitats pràctiques: respostes a les categories: treballar; treballar des de casa; gesti-

ons a edificis oficials; estudiar; estudiar a casa; anar a classe.

e) Altres activitats quotidianes: respostes a les categories: practicar esports; practicar afec-

cions; passejar; anar a cafès, bars, restaurants; anar a comprar; tasques domèstiques;

dormir; no fer res.

2.5. Gestió del temps: a partir de les preguntes 35 i 36, es van fer les 

següents agrupacions:

a) Mitjans de comunicació “tradicionals”: respostes a les categories “veure la TV”; “anar al

cinema”; “VHS/DVD”; “escoltar la ràdio”; “escoltar música”; “llegir la premsa”; “llegir re-

vistes”; “llegir llibres”.

161. Pregunta exclusiva del qüestionari penjat al portal de 3xl.
162. Pregunta exclusiva del qüestionari penjat al portal de 3xl.
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b) TIC (Internet i telèfon mòbil): respostes a les categories “navegar per Internet”; “usar ei-

nes de comunicació a Internet”; “llegir, participar o gestionar blocs”; “baixar música,

pel·lícules, programes, jocs”; “escriure i enviar SMS”; “videojocs”.

c) Activitats pràctiques: respostes a les categories “treballar des de casa”; “gestió/adminis-

tració”; “estudiar a casa”.

d) Altres activitats quotidianes: respostes a les categories “tasques domèstiques”; “no fer res”.





Annex 3
1 Encreuament de les principals variables

sociodemogràfiques
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Crosstab

18 20 38
47,4% 52,6% 100,0%

8,4% 4,0% 5,4%
2,5% 2,8% 5,4%

45 89 134
33,6% 66,4% 100,0%
21,0% 18,0% 18,9%

6,4% 12,6% 18,9%
44 96 140

31,4% 68,6% 100,0%
20,6% 19,4% 19,8%

6,2% 13,6% 19,8%
33 74 107

30,8% 69,2% 100,0%
15,4% 15,0% 15,1%

4,7% 10,5% 15,1%
27 64 91

29,7% 70,3% 100,0%
12,6% 13,0% 12,9%

3,8% 9,0% 12,9%
18 48 66

27,3% 72,7% 100,0%
8,4% 9,7% 9,3%
2,5% 6,8% 9,3%

17 45 62
27,4% 72,6% 100,0%

7,9% 9,1% 8,8%
2,4% 6,4% 8,8%

6 30 36
16,7% 83,3% 100,0%

2,8% 6,1% 5,1%
,8% 4,2% 5,1%

6 28 34
17,6% 82,4% 100,0%

2,8% 5,7% 4,8%
,8% 4,0% 4,8%
214 494 708

30,2% 69,8% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0%

30,2% 69,8% 100,0%

Count
% within Edat unificada
% within Sexe
% of Total
Count
% within Edat unificada
% within Sexe
% of Total
Count
% within Edat unificada
% within Sexe
% of Total
Count
% within Edat unificada
% within Sexe
% of Total
Count
% within Edat unificada
% within Sexe
% of Total
Count
% within Edat unificada
% within Sexe
% of Total
Count
% within Edat unificada
% within Sexe
% of Total
Count
% within Edat unificada
% within Sexe
% of Total
Count
% within Edat unificada
% within Sexe
% of Total
Count
% within Edat unificada
% within Sexe
% of Total

<18

(18,25)

(26,30)

(31,35)

(36,40)

(41,45)

(46,50)

(51,55)

>55

Edat
unificada

Total

Dona Home
Sexe

Total



Internet en el context audiovisual de Catalunya 256 Encreuament de les principals variables...

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

Chi-Square Tests

12,333a 8 ,137
12,575 8 ,127

9,357 1 ,002

708

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 10,28.

a. 
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Crosstab

38 0 38
100,0% ,0% 100,0%

7,0% ,0% 5,4%

5,4% ,0% 5,4%
122 12 134

91,0% 9,0% 100,0%

22,6% 7,1% 18,9%

17,2% 1,7% 18,9%
84 56 140

60,0% 40,0% 100,0%

15,6% 33,3% 19,8%

11,9% 7,9% 19,8%
63 44 107

58,9% 41,1% 100,0%

11,7% 26,2% 15,1%

8,9% 6,2% 15,1%
74 17 91

81,3% 18,7% 100,0%

13,7% 10,1% 12,9%

10,5% 2,4% 12,9%
60 6 66

90,9% 9,1% 100,0%

11,1% 3,6% 9,3%

8,5% ,8% 9,3%
55 7 62

88,7% 11,3% 100,0%

10,2% 4,2% 8,8%

7,8% 1,0% 8,8%
27 9 36

75,0% 25,0% 100,0%

5,0% 5,4% 5,1%

3,8% 1,3% 5,1%
17 17 34

50,0% 50,0% 100,0%

3,1% 10,1% 4,8%

2,4% 2,4% 4,8%
540 168 708

76,3% 23,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

76,3% 23,7% 100,0%

Count
% within Edat unificada
% within Solamente
viven con la pareja
% of Total
Count
% within Edat unificada
% within Solamente
viven con la pareja
% of Total
Count
% within Edat unificada
% within Solamente
viven con la pareja
% of Total
Count
% within Edat unificada
% within Solamente
viven con la pareja
% of Total
Count
% within Edat unificada
% within Solamente
viven con la pareja
% of Total
Count
% within Edat unificada
% within Solamente
viven con la pareja
% of Total
Count
% within Edat unificada
% within Solamente
viven con la pareja
% of Total
Count
% within Edat unificada
% within Solamente
viven con la pareja
% of Total
Count
% within Edat unificada
% within Solamente
viven con la pareja
% of Total
Count
% within Edat unificada
% within Solamente
viven con la pareja
% of Total

<18

(18,25)

(26,30)

(31,35)

(36,40)

(41,45)

(46,50)

(51,55)

>55

Edat
unificada

Total

0

Solamente
viven con la

pareja

Solamente viven con la
pareja

Total
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Chi-Square Tests

93,740a 8 ,000
102,492 8 ,000

3,136 1 ,077

708

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 8,07.

a. 
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Crosstab

38 0 38
100,0% ,0% 100,0%

7,5% ,0% 5,4%

5,4% ,0% 5,4%
134 0 134

100,0% ,0% 100,0%

26,3% ,0% 18,9%

18,9% ,0% 18,9%
138 2 140

98,6% 1,4% 100,0%

27,1% 1,0% 19,8%

19,5% ,3% 19,8%
81 26 107

75,7% 24,3% 100,0%

15,9% 13,1% 15,1%

11,4% 3,7% 15,1%
40 51 91

44,0% 56,0% 100,0%

7,9% 25,6% 12,9%

5,6% 7,2% 12,9%
17 49 66

25,8% 74,2% 100,0%

3,3% 24,6% 9,3%

2,4% 6,9% 9,3%
18 44 62

29,0% 71,0% 100,0%

3,5% 22,1% 8,8%

2,5% 6,2% 8,8%
20 16 36

55,6% 44,4% 100,0%

3,9% 8,0% 5,1%

2,8% 2,3% 5,1%
23 11 34

67,6% 32,4% 100,0%

4,5% 5,5% 4,8%

3,2% 1,6% 4,8%
509 199 708

71,9% 28,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

71,9% 28,1% 100,0%

Count
% within Edat unificada
% within Solamente viven
con la pareja e hijos
% of Total
Count
% within Edat unificada
% within Solamente viven
con la pareja e hijos
% of Total
Count
% within Edat unificada
% within Solamente viven
con la pareja e hijos
% of Total
Count
% within Edat unificada
% within Solamente viven
con la pareja e hijos
% of Total
Count
% within Edat unificada
% within Solamente viven
con la pareja e hijos
% of Total
Count
% within Edat unificada
% within Solamente viven
con la pareja e hijos
% of Total
Count
% within Edat unificada
% within Solamente viven
con la pareja e hijos
% of Total
Count
% within Edat unificada
% within Solamente viven
con la pareja e hijos
% of Total
Count
% within Edat unificada
% within Solamente viven
con la pareja e hijos
% of Total
Count
% within Edat unificada
% within Solamente viven
con la pareja e hijos
% of Total

<18

(18,25)

(26,30)

(31,35)

(36,40)

(41,45)

(46,50)

(51,55)

>55

Edat
unificada

Total

0

Solamente
viven con la

pareja e hijos

Solamente viven con la
pareja e hijos

Total
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Chi-Square Tests

283,413a 8 ,000
334,328 8 ,000

174,650 1 ,000

708

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 9,56.

a. 
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Crosstab

3 35 38
7,9% 92,1% 100,0%

,6% 17,0% 5,4%

,4% 4,9% 5,4%
38 96 134

28,4% 71,6% 100,0%

7,6% 46,6% 18,9%

5,4% 13,6% 18,9%
94 46 140

67,1% 32,9% 100,0%

18,7% 22,3% 19,8%

13,3% 6,5% 19,8%
92 15 107

86,0% 14,0% 100,0%

18,3% 7,3% 15,1%

13,0% 2,1% 15,1%
84 7 91

92,3% 7,7% 100,0%

16,7% 3,4% 12,9%

11,9% 1,0% 12,9%
65 1 66

98,5% 1,5% 100,0%

12,9% ,5% 9,3%

9,2% ,1% 9,3%
58 4 62

93,5% 6,5% 100,0%

11,6% 1,9% 8,8%

8,2% ,6% 8,8%
35 1 36

97,2% 2,8% 100,0%

7,0% ,5% 5,1%

4,9% ,1% 5,1%
33 1 34

97,1% 2,9% 100,0%

6,6% ,5% 4,8%

4,7% ,1% 4,8%
502 206 708

70,9% 29,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

70,9% 29,1% 100,0%

Count
% within Edat unificada
% within Viven con los
padres o los hermanos
pero sin hijos
% of Total
Count
% within Edat unificada
% within Viven con los
padres o los hermanos
pero sin hijos
% of Total
Count
% within Edat unificada
% within Viven con los
padres o los hermanos
pero sin hijos
% of Total
Count
% within Edat unificada
% within Viven con los
padres o los hermanos
pero sin hijos
% of Total
Count
% within Edat unificada
% within Viven con los
padres o los hermanos
pero sin hijos
% of Total
Count
% within Edat unificada
% within Viven con los
padres o los hermanos
pero sin hijos
% of Total
Count
% within Edat unificada
% within Viven con los
padres o los hermanos
pero sin hijos
% of Total
Count
% within Edat unificada
% within Viven con los
padres o los hermanos
pero sin hijos
% of Total
Count
% within Edat unificada
% within Viven con los
padres o los hermanos
pero sin hijos
% of Total
Count
% within Edat unificada
% within Viven con los
padres o los hermanos
pero sin hijos
% of Total

<18

(18,25)

(26,30)

(31,35)

(36,40)

(41,45)

(46,50)

(51,55)

>55

Edat
unificada

Total

0

Viven con los
padres o los
hermanos

pero sin hijos

Viven con los padres o los
hermanos pero sin hijos

Total
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Chi-Square Tests

286,769a 8 ,000
301,495 8 ,000

202,420 1 ,000

708

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 9,89.

a. 



Internet en el context audiovisual de Catalunya 263 Encreuament de les principals variables...

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

Crosstab

35 3 38
92,1% 7,9% 100,0%

5,9% 2,6% 5,4%

4,9% ,4% 5,4%
110 24 134

82,1% 17,9% 100,0%

18,6% 20,5% 18,9%

15,5% 3,4% 18,9%
106 34 140

75,7% 24,3% 100,0%

17,9% 29,1% 19,8%

15,0% 4,8% 19,8%
87 20 107

81,3% 18,7% 100,0%

14,7% 17,1% 15,1%

12,3% 2,8% 15,1%
77 14 91

84,6% 15,4% 100,0%

13,0% 12,0% 12,9%

10,9% 2,0% 12,9%
59 7 66

89,4% 10,6% 100,0%

10,0% 6,0% 9,3%

8,3% 1,0% 9,3%
57 5 62

91,9% 8,1% 100,0%

9,6% 4,3% 8,8%

8,1% ,7% 8,8%
31 5 36

86,1% 13,9% 100,0%

5,2% 4,3% 5,1%

4,4% ,7% 5,1%
29 5 34

85,3% 14,7% 100,0%

4,9% 4,3% 4,8%

4,1% ,7% 4,8%
591 117 708

83,5% 16,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

83,5% 16,5% 100,0%

Count
% within Edat unificada
% within Viven con no
familiares, no procede o
no contestan la pregunta
% of Total
Count
% within Edat unificada
% within Viven con no
familiares, no procede o
no contestan la pregunta
% of Total
Count
% within Edat unificada
% within Viven con no
familiares, no procede o
no contestan la pregunta
% of Total
Count
% within Edat unificada
% within Viven con no
familiares, no procede o
no contestan la pregunta
% of Total
Count
% within Edat unificada
% within Viven con no
familiares, no procede o
no contestan la pregunta
% of Total
Count
% within Edat unificada
% within Viven con no
familiares, no procede o
no contestan la pregunta
% of Total
Count
% within Edat unificada
% within Viven con no
familiares, no procede o
no contestan la pregunta
% of Total
Count
% within Edat unificada
% within Viven con no
familiares, no procede o
no contestan la pregunta
% of Total
Count
% within Edat unificada
% within Viven con no
familiares, no procede o
no contestan la pregunta
% of Total
Count
% within Edat unificada
% within Viven con no
familiares, no procede o
no contestan la pregunta
% of Total

<18

(18,25)

(26,30)

(31,35)

(36,40)

(41,45)

(46,50)

(51,55)

>55

Edat
unificada

Total

0

Viven con no
familiares, no
procede o no
contestan la

pregun

Viven con no familiares, no
procede o no contestan la

pregunta

Total
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Chi-Square Tests

13,957a 8 ,083
14,552 8 ,068

2,877 1 ,090

708

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 5,62.

a. 
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Crosstab

24 5 1 6 36
66,7% 13,9% 2,8% 16,7% 100,0%

43,6% 3,6% 1,4% 1,4% 5,1%

3,4% ,7% ,1% ,9% 5,1%
12 48 18 55 133

9,0% 36,1% 13,5% 41,4% 100,0%

21,8% 34,3% 25,0% 12,6% 18,9%

1,7% 6,8% 2,6% 7,8% 18,9%
2 15 15 108 140

1,4% 10,7% 10,7% 77,1% 100,0%

3,6% 10,7% 20,8% 24,7% 19,9%

,3% 2,1% 2,1% 15,3% 19,9%
7 13 9 78 107

6,5% 12,1% 8,4% 72,9% 100,0%

12,7% 9,3% 12,5% 17,8% 15,2%

1,0% 1,8% 1,3% 11,1% 15,2%
2 15 11 63 91

2,2% 16,5% 12,1% 69,2% 100,0%

3,6% 10,7% 15,3% 14,4% 12,9%

,3% 2,1% 1,6% 8,9% 12,9%
2 12 6 46 66

3,0% 18,2% 9,1% 69,7% 100,0%

3,6% 8,6% 8,3% 10,5% 9,4%

,3% 1,7% ,9% 6,5% 9,4%
3 18 3 38 62

4,8% 29,0% 4,8% 61,3% 100,0%

5,5% 12,9% 4,2% 8,7% 8,8%

,4% 2,6% ,4% 5,4% 8,8%
2 6 2 26 36

5,6% 16,7% 5,6% 72,2% 100,0%

3,6% 4,3% 2,8% 5,9% 5,1%

,3% ,9% ,3% 3,7% 5,1%
1 8 7 18 34

2,9% 23,5% 20,6% 52,9% 100,0%

1,8% 5,7% 9,7% 4,1% 4,8%

,1% 1,1% 1,0% 2,6% 4,8%
55 140 72 438 705

7,8% 19,9% 10,2% 62,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

7,8% 19,9% 10,2% 62,1% 100,0%

Count
% within Edat unificada
% within Nivell màxim
estudis per reunió
14122006
% of Total
Count
% within Edat unificada
% within Nivell màxim
estudis per reunió
14122006
% of Total
Count
% within Edat unificada
% within Nivell màxim
estudis per reunió
14122006
% of Total
Count
% within Edat unificada
% within Nivell màxim
estudis per reunió
14122006
% of Total
Count
% within Edat unificada
% within Nivell màxim
estudis per reunió
14122006
% of Total
Count
% within Edat unificada
% within Nivell màxim
estudis per reunió
14122006
% of Total
Count
% within Edat unificada
% within Nivell màxim
estudis per reunió
14122006
% of Total
Count
% within Edat unificada
% within Nivell màxim
estudis per reunió
14122006
% of Total
Count
% within Edat unificada
% within Nivell màxim
estudis per reunió
14122006
% of Total
Count
% within Edat unificada
% within Nivell màxim
estudis per reunió
14122006
% of Total

<18

(18,25)

(26,30)

(31,35)

(36,40)

(41,45)

(46,50)

(51,55)

>55

Edat
unificada

Total

Sense
estudis,

EGB o ESO Batxillerat FP

Diplomatura,
llicenciatura,

màster o
doctorat

Nivell màxim estudis per reunió 14122006

Total
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Chi-Square Tests

247,210a 24 ,000
158,332 24 ,000

22,591 1 ,000

705

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

7 cells (19,4%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 2,65.

a. 
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Crosstab

1 3 0 0 0 34 38
2,6% 7,9% ,0% ,0% ,0% 89,5% 100,0%
,2% 5,1% ,0% ,0% ,0% 29,8% 5,4%
,1% ,4% ,0% ,0% ,0% 4,8% 5,4%

37 20 6 4 0 67 134
27,6% 14,9% 4,5% 3,0% ,0% 50,0% 100,0%
8,7% 33,9% 9,2% 16,0% ,0% 58,8% 18,9%
5,2% 2,8% ,8% ,6% ,0% 9,5% 18,9%

93 14 12 9 0 12 140
66,4% 10,0% 8,6% 6,4% ,0% 8,6% 100,0%
22,0% 23,7% 18,5% 36,0% ,0% 10,5% 19,8%
13,1% 2,0% 1,7% 1,3% ,0% 1,7% 19,8%

82 9 11 3 1 1 107
76,6% 8,4% 10,3% 2,8% ,9% ,9% 100,0%
19,4% 15,3% 16,9% 12,0% 4,5% ,9% 15,1%
11,6% 1,3% 1,6% ,4% ,1% ,1% 15,1%

71 5 11 3 1 0 91
78,0% 5,5% 12,1% 3,3% 1,1% ,0% 100,0%
16,8% 8,5% 16,9% 12,0% 4,5% ,0% 12,9%
10,0% ,7% 1,6% ,4% ,1% ,0% 12,9%

46 4 12 2 2 0 66
69,7% 6,1% 18,2% 3,0% 3,0% ,0% 100,0%
10,9% 6,8% 18,5% 8,0% 9,1% ,0% 9,3%
6,5% ,6% 1,7% ,3% ,3% ,0% 9,3%

53 1 5 1 2 0 62
85,5% 1,6% 8,1% 1,6% 3,2% ,0% 100,0%
12,5% 1,7% 7,7% 4,0% 9,1% ,0% 8,8%
7,5% ,1% ,7% ,1% ,3% ,0% 8,8%

31 1 1 2 1 0 36
86,1% 2,8% 2,8% 5,6% 2,8% ,0% 100,0%
7,3% 1,7% 1,5% 8,0% 4,5% ,0% 5,1%
4,4% ,1% ,1% ,3% ,1% ,0% 5,1%

9 2 7 1 15 0 34
26,5% 5,9% 20,6% 2,9% 44,1% ,0% 100,0%
2,1% 3,4% 10,8% 4,0% 68,2% ,0% 4,8%
1,3% ,3% 1,0% ,1% 2,1% ,0% 4,8%

423 59 65 25 22 114 708
59,7% 8,3% 9,2% 3,5% 3,1% 16,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
59,7% 8,3% 9,2% 3,5% 3,1% 16,1% 100,0%

Count
% within Edat unificada
% within Situació laboral
% of Total
Count
% within Edat unificada
% within Situació laboral
% of Total
Count
% within Edat unificada
% within Situació laboral
% of Total
Count
% within Edat unificada
% within Situació laboral
% of Total
Count
% within Edat unificada
% within Situació laboral
% of Total
Count
% within Edat unificada
% within Situació laboral
% of Total
Count
% within Edat unificada
% within Situació laboral
% of Total
Count
% within Edat unificada
% within Situació laboral
% of Total
Count
% within Edat unificada
% within Situació laboral
% of Total
Count
% within Edat unificada
% within Situació laboral
% of Total

<18

(18,25)

(26,30)

(31,35)

(36,40)

(41,45)

(46,50)

(51,55)

>55

Edat
unificada

Total

Temps
complert

Temps
parcial Autònom Aturat

Altres (Jubilat.
mestressa) Estudiant

Situació laboral

Total

Chi-Square Tests

599,461a 40 ,000
461,692 40 ,000

88,737 1 ,000

708

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

24 cells (44,4%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 1,06.

a. 
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Crosstab

154 60 214
72,0% 28,0% 100,0%

28,5% 35,7% 30,2%

21,8% 8,5% 30,2%
386 108 494

78,1% 21,9% 100,0%

71,5% 64,3% 69,8%

54,5% 15,3% 69,8%
540 168 708

76,3% 23,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

76,3% 23,7% 100,0%

Count
% within Sexe
% within Solamente
viven con la pareja
% of Total
Count
% within Sexe
% within Solamente
viven con la pareja
% of Total
Count
% within Sexe
% within Solamente
viven con la pareja
% of Total

Dona

Home

Sexe

Total

0

Solamente
viven con la

pareja

Solamente viven con la
pareja

Total

Chi-Square Tests

3,146b 1 ,076
2,814 1 ,093
3,081 1 ,079

,084 ,048

3,141 1 ,076

708

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
50,78.

b. 
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Crosstab

169 45 214
79,0% 21,0% 100,0%

33,2% 22,6% 30,2%

23,9% 6,4% 30,2%
340 154 494

68,8% 31,2% 100,0%

66,8% 77,4% 69,8%

48,0% 21,8% 69,8%
509 199 708

71,9% 28,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

71,9% 28,1% 100,0%

Count
% within Sexe
% within Solamente viven
con la pareja e hijos
% of Total
Count
% within Sexe
% within Solamente viven
con la pareja e hijos
% of Total
Count
% within Sexe
% within Solamente viven
con la pareja e hijos
% of Total

Dona

Home

Sexe

Total

0

Solamente
viven con la

pareja e hijos

Solamente viven con la
pareja e hijos

Total

Chi-Square Tests

7,607b 1 ,006
7,113 1 ,008
7,880 1 ,005

,006 ,003

7,596 1 ,006

708

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
60,15.

b. 
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Crosstab

147 67 214
68,7% 31,3% 100,0%

29,3% 32,5% 30,2%

20,8% 9,5% 30,2%
355 139 494

71,9% 28,1% 100,0%

70,7% 67,5% 69,8%

50,1% 19,6% 69,8%
502 206 708

70,9% 29,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

70,9% 29,1% 100,0%

Count
% within Sexe
% within Viven con los
padres o los hermanos
pero sin hijos
% of Total
Count
% within Sexe
% within Viven con los
padres o los hermanos
pero sin hijos
% of Total
Count
% within Sexe
% within Viven con los
padres o los hermanos
pero sin hijos
% of Total

Dona

Home

Sexe

Total

0

Viven con los
padres o los
hermanos

pero sin hijos

Viven con los padres o los
hermanos pero sin hijos

Total

Chi-Square Tests

,728b 1 ,394
,582 1 ,445
,722 1 ,396

,418 ,222

,727 1 ,394

708

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
62,27.

b. 
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Crosstab

179 35 214
83,6% 16,4% 100,0%

30,3% 29,9% 30,2%

25,3% 4,9% 30,2%
412 82 494

83,4% 16,6% 100,0%

69,7% 70,1% 69,8%

58,2% 11,6% 69,8%
591 117 708

83,5% 16,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

83,5% 16,5% 100,0%

Count
% within Sexe
% within Viven con no
familiares, no procede o
no contestan la pregunta
% of Total
Count
% within Sexe
% within Viven con no
familiares, no procede o
no contestan la pregunta
% of Total
Count
% within Sexe
% within Viven con no
familiares, no procede o
no contestan la pregunta
% of Total

Dona

Home

Sexe

Total

0

Viven con no
familiares, no
procede o no
contestan la

pregun

Viven con no familiares, no
procede o no contestan la

pregunta

Total

Chi-Square Tests

,006b 1 ,936
,000 1 1,000
,006 1 ,936

1,000 ,516

,006 1 ,936

708

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
35,36.

b. 
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Crosstab

16 46 20 129 211
7,6% 21,8% 9,5% 61,1% 100,0%

29,1% 32,9% 27,8% 29,5% 29,9%

2,3% 6,5% 2,8% 18,3% 29,9%
39 94 52 309 494

7,9% 19,0% 10,5% 62,6% 100,0%

70,9% 67,1% 72,2% 70,5% 70,1%

5,5% 13,3% 7,4% 43,8% 70,1%
55 140 72 438 705

7,8% 19,9% 10,2% 62,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

7,8% 19,9% 10,2% 62,1% 100,0%

Count
% within Sexe
% within Nivell
màxim estudis per
reunió 14122006
% of Total
Count
% within Sexe
% within Nivell
màxim estudis per
reunió 14122006
% of Total
Count
% within Sexe
% within Nivell
màxim estudis per
reunió 14122006
% of Total

Dona

Home

Sexe

Total

Sense
estudis,

EGB o ESO Batxillerat FP

Diplomatura,
llicenciatura,

màster o
doctorat

Nivell màxim estudis per reunió 14122006

Total

Chi-Square Tests

,797a 3 ,850
,790 3 ,852

,177 1 ,674

705

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 16,46.

a. 

Chi-Square Tests

23,972a 5 ,000
22,766 5 ,000

6,111 1 ,013

708

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 6,65.

a. 
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Crosstab

312 111 423
73,8% 26,2% 100,0%

57,8% 66,1% 59,7%

44,1% 15,7% 59,7%
48 11 59

81,4% 18,6% 100,0%

8,9% 6,5% 8,3%

6,8% 1,6% 8,3%
43 22 65

66,2% 33,8% 100,0%

8,0% 13,1% 9,2%

6,1% 3,1% 9,2%
18 7 25

72,0% 28,0% 100,0%

3,3% 4,2% 3,5%

2,5% 1,0% 3,5%
11 11 22

50,0% 50,0% 100,0%

2,0% 6,5% 3,1%

1,6% 1,6% 3,1%
108 6 114

94,7% 5,3% 100,0%

20,0% 3,6% 16,1%

15,3% ,8% 16,1%
540 168 708

76,3% 23,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

76,3% 23,7% 100,0%

Count
% within Situació laboral
% within Solamente
viven con la pareja
% of Total
Count
% within Situació laboral
% within Solamente
viven con la pareja
% of Total
Count
% within Situació laboral
% within Solamente
viven con la pareja
% of Total
Count
% within Situació laboral
% within Solamente
viven con la pareja
% of Total
Count
% within Situació laboral
% within Solamente
viven con la pareja
% of Total
Count
% within Situació laboral
% within Solamente
viven con la pareja
% of Total
Count
% within Situació laboral
% within Solamente
viven con la pareja
% of Total

Temps complert

Temps parcial

Autònom

Aturat

Altres (Jubilat.
mestressa)

Estudiant

Situació
laboral

Total

0

Solamente
viven con la

pareja

Solamente viven con la
pareja

Total
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Chi-Square Tests

36,114a 5 ,000
41,827 5 ,000

10,255 1 ,001

708

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 5,22.

a. 
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Crosstab

273 150 423
64,5% 35,5% 100,0%

53,6% 75,4% 59,7%

38,6% 21,2% 59,7%
45 14 59

76,3% 23,7% 100,0%

8,8% 7,0% 8,3%

6,4% 2,0% 8,3%
43 22 65

66,2% 33,8% 100,0%

8,4% 11,1% 9,2%

6,1% 3,1% 9,2%
21 4 25

84,0% 16,0% 100,0%

4,1% 2,0% 3,5%

3,0% ,6% 3,5%
13 9 22

59,1% 40,9% 100,0%

2,6% 4,5% 3,1%

1,8% 1,3% 3,1%
114 0 114

100,0% ,0% 100,0%

22,4% ,0% 16,1%

16,1% ,0% 16,1%
509 199 708

71,9% 28,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

71,9% 28,1% 100,0%

Count
% within Situació laboral
% within Solamente viven
con la pareja e hijos
% of Total
Count
% within Situació laboral
% within Solamente viven
con la pareja e hijos
% of Total
Count
% within Situació laboral
% within Solamente viven
con la pareja e hijos
% of Total
Count
% within Situació laboral
% within Solamente viven
con la pareja e hijos
% of Total
Count
% within Situació laboral
% within Solamente viven
con la pareja e hijos
% of Total
Count
% within Situació laboral
% within Solamente viven
con la pareja e hijos
% of Total
Count
% within Situació laboral
% within Solamente viven
con la pareja e hijos
% of Total

Temps complert

Temps parcial

Autònom

Aturat

Altres (Jubilat.
mestressa)

Estudiant

Situació
laboral

Total

0

Solamente
viven con la

pareja e hijos

Solamente viven con la
pareja e hijos

Total
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Chi-Square Tests

61,107a 5 ,000
91,331 5 ,000

45,538 1 ,000

708

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 6,18.

a. 
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Crosstab

350 73 423
82,7% 17,3% 100,0%

69,7% 35,4% 59,7%

49,4% 10,3% 59,7%
29 30 59

49,2% 50,8% 100,0%

5,8% 14,6% 8,3%

4,1% 4,2% 8,3%
58 7 65

89,2% 10,8% 100,0%

11,6% 3,4% 9,2%

8,2% 1,0% 9,2%
18 7 25

72,0% 28,0% 100,0%

3,6% 3,4% 3,5%

2,5% 1,0% 3,5%
22 0 22

100,0% ,0% 100,0%

4,4% ,0% 3,1%

3,1% ,0% 3,1%
25 89 114

21,9% 78,1% 100,0%

5,0% 43,2% 16,1%

3,5% 12,6% 16,1%
502 206 708

70,9% 29,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

70,9% 29,1% 100,0%

Count
% within Situació laboral
% within Viven con los
padres o los hermanos
pero sin hijos
% of Total
Count
% within Situació laboral
% within Viven con los
padres o los hermanos
pero sin hijos
% of Total
Count
% within Situació laboral
% within Viven con los
padres o los hermanos
pero sin hijos
% of Total
Count
% within Situació laboral
% within Viven con los
padres o los hermanos
pero sin hijos
% of Total
Count
% within Situació laboral
% within Viven con los
padres o los hermanos
pero sin hijos
% of Total
Count
% within Situació laboral
% within Viven con los
padres o los hermanos
pero sin hijos
% of Total
Count
% within Situació laboral
% within Viven con los
padres o los hermanos
pero sin hijos
% of Total

Temps complert

Temps parcial

Autònom

Aturat

Altres (Jubilat.
mestressa)

Estudiant

Situació
laboral

Total

0

Viven con los
padres o los
hermanos

pero sin hijos

Viven con los padres o los
hermanos pero sin hijos

Total
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Chi-Square Tests

194,427a 5 ,000
188,974 5 ,000

111,126 1 ,000

708

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 6,40.

a. 
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Crosstab

346 77 423
81,8% 18,2% 100,0%

58,5% 65,8% 59,7%

48,9% 10,9% 59,7%
55 4 59

93,2% 6,8% 100,0%

9,3% 3,4% 8,3%

7,8% ,6% 8,3%
55 10 65

84,6% 15,4% 100,0%

9,3% 8,5% 9,2%

7,8% 1,4% 9,2%
18 7 25

72,0% 28,0% 100,0%

3,0% 6,0% 3,5%

2,5% 1,0% 3,5%
20 2 22

90,9% 9,1% 100,0%

3,4% 1,7% 3,1%

2,8% ,3% 3,1%
97 17 114

85,1% 14,9% 100,0%

16,4% 14,5% 16,1%

13,7% 2,4% 16,1%
591 117 708

83,5% 16,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

83,5% 16,5% 100,0%

Count
% within Situació laboral
% within Viven con no
familiares, no procede o
no contestan la pregunta
% of Total
Count
% within Situació laboral
% within Viven con no
familiares, no procede o
no contestan la pregunta
% of Total
Count
% within Situació laboral
% within Viven con no
familiares, no procede o
no contestan la pregunta
% of Total
Count
% within Situació laboral
% within Viven con no
familiares, no procede o
no contestan la pregunta
% of Total
Count
% within Situació laboral
% within Viven con no
familiares, no procede o
no contestan la pregunta
% of Total
Count
% within Situació laboral
% within Viven con no
familiares, no procede o
no contestan la pregunta
% of Total
Count
% within Situació laboral
% within Viven con no
familiares, no procede o
no contestan la pregunta
% of Total

Temps complert

Temps parcial

Autònom

Aturat

Altres (Jubilat.
mestressa)

Estudiant

Situació
laboral

Total

0

Viven con no
familiares, no
procede o no
contestan la

pregun

Viven con no familiares, no
procede o no contestan la

pregunta

Total
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Chi-Square Tests

8,470a 5 ,132
9,224 5 ,100

,587 1 ,444

708

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

2 cells (16,7%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 3,64.

a. 
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Crosstab

20 62 40 301 423
4,7% 14,7% 9,5% 71,2% 100,0%

36,4% 44,3% 55,6% 68,7% 60,0%

2,8% 8,8% 5,7% 42,7% 60,0%
3 14 4 36 57

5,3% 24,6% 7,0% 63,2% 100,0%

5,5% 10,0% 5,6% 8,2% 8,1%

,4% 2,0% ,6% 5,1% 8,1%
1 11 12 41 65

1,5% 16,9% 18,5% 63,1% 100,0%

1,8% 7,9% 16,7% 9,4% 9,2%

,1% 1,6% 1,7% 5,8% 9,2%
1 3 8 12 24

4,2% 12,5% 33,3% 50,0% 100,0%

1,8% 2,1% 11,1% 2,7% 3,4%

,1% ,4% 1,1% 1,7% 3,4%
1 9 3 9 22

4,5% 40,9% 13,6% 40,9% 100,0%

1,8% 6,4% 4,2% 2,1% 3,1%

,1% 1,3% ,4% 1,3% 3,1%
29 41 5 39 114

25,4% 36,0% 4,4% 34,2% 100,0%

52,7% 29,3% 6,9% 8,9% 16,2%

4,1% 5,8% ,7% 5,5% 16,2%
55 140 72 438 705

7,8% 19,9% 10,2% 62,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

7,8% 19,9% 10,2% 62,1% 100,0%

Count
% within Situació laboral
% within Nivell màxim
estudis per reunió
14122006
% of Total
Count
% within Situació laboral
% within Nivell màxim
estudis per reunió
14122006
% of Total
Count
% within Situació laboral
% within Nivell màxim
estudis per reunió
14122006
% of Total
Count
% within Situació laboral
% within Nivell màxim
estudis per reunió
14122006
% of Total
Count
% within Situació laboral
% within Nivell màxim
estudis per reunió
14122006
% of Total
Count
% within Situació laboral
% within Nivell màxim
estudis per reunió
14122006
% of Total
Count
% within Situació laboral
% within Nivell màxim
estudis per reunió
14122006
% of Total

Temps complert

Temps parcial

Autònom

Aturat

Altres (Jubilat.
mestressa)

Estudiant

Situació
laboral

Total

Sense
estudis,

EGB o ESO Batxillerat FP

Diplomatura,
llicenciatura,

màster o
doctorat

Nivell màxim estudis per reunió 14122006

Total

Chi-Square Tests

125,934a 15 ,000
106,407 15 ,000

78,192 1 ,000

705

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

7 cells (29,2%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 1,72.

a. 
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Crosstab

50 5 55

90,9% 9,1% 100,0%

9,3% 3,0% 7,8%

7,1% ,7% 7,8%
116 24 140

82,9% 17,1% 100,0%

21,6% 14,3% 19,9%

16,5% 3,4% 19,9%
52 20 72

72,2% 27,8% 100,0%

9,7% 11,9% 10,2%

7,4% 2,8% 10,2%
319 119 438

72,8% 27,2% 100,0%

59,4% 70,8% 62,1%

45,2% 16,9% 62,1%

537 168 705

76,2% 23,8% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

76,2% 23,8% 100,0%

Count
% within Nivell
màxim estudis per
reunió 14122006
% within Solamente
viven con la pareja
% of Total
Count
% within Nivell
màxim estudis per
reunió 14122006
% within Solamente
viven con la pareja
% of Total
Count
% within Nivell
màxim estudis per
reunió 14122006
% within Solamente
viven con la pareja
% of Total
Count
% within Nivell
màxim estudis per
reunió 14122006
% within Solamente
viven con la pareja
% of Total

Count
% within Nivell
màxim estudis per
reunió 14122006
% within Solamente
viven con la pareja
% of Total

Sense estudis,
EGB o ESO

Batxillerat

FP

Diplomatura,
llicenciatura,
màster o doctorat

Nivell màxim
estudis per
reunió
14122006

Total

0

Solamente
viven con la

pareja

Solamente viven con la
pareja

Total
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Chi-Square Tests

13,340a 3 ,004
14,973 3 ,002

11,888 1 ,001

705

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 13,11.

a. 
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Crosstab

49 6 55

89,1% 10,9% 100,0%

9,7% 3,0% 7,8%

7,0% ,9% 7,8%
105 35 140

75,0% 25,0% 100,0%

20,8% 17,6% 19,9%

14,9% 5,0% 19,9%
56 16 72

77,8% 22,2% 100,0%

11,1% 8,0% 10,2%

7,9% 2,3% 10,2%
296 142 438

67,6% 32,4% 100,0%

58,5% 71,4% 62,1%

42,0% 20,1% 62,1%

506 199 705

71,8% 28,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

71,8% 28,2% 100,0%

Count
% within Nivell màxim
estudis per reunió
14122006
% within Solamente viven
con la pareja e hijos
% of Total
Count
% within Nivell màxim
estudis per reunió
14122006
% within Solamente viven
con la pareja e hijos
% of Total
Count
% within Nivell màxim
estudis per reunió
14122006
% within Solamente viven
con la pareja e hijos
% of Total
Count
% within Nivell màxim
estudis per reunió
14122006
% within Solamente viven
con la pareja e hijos
% of Total

Count
% within Nivell màxim
estudis per reunió
14122006
% within Solamente viven
con la pareja e hijos
% of Total

Sense estudis,
EGB o ESO

Batxillerat

FP

Diplomatura,
llicenciatura,
màster o doctorat

Nivell màxim
estudis per
reunió
14122006

Total

0

Solamente
viven con la

pareja e hijos

Solamente viven con la
pareja e hijos

Total
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Chi-Square Tests

13,944a 3 ,003
15,554 3 ,001

11,589 1 ,001

705

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 15,52.

a. 
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Crosstab

18 37 55

32,7% 67,3% 100,0%

3,6% 18,2% 7,8%

2,6% 5,2% 7,8%
85 55 140

60,7% 39,3% 100,0%

16,9% 27,1% 19,9%

12,1% 7,8% 19,9%
47 25 72

65,3% 34,7% 100,0%

9,4% 12,3% 10,2%

6,7% 3,5% 10,2%
352 86 438

80,4% 19,6% 100,0%

70,1% 42,4% 62,1%

49,9% 12,2% 62,1%

502 203 705

71,2% 28,8% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

71,2% 28,8% 100,0%

Count
% within Nivell màxim
estudis per reunió
14122006
% within Viven con los
padres o los hermanos
pero sin hijos
% of Total
Count
% within Nivell màxim
estudis per reunió
14122006
% within Viven con los
padres o los hermanos
pero sin hijos
% of Total
Count
% within Nivell màxim
estudis per reunió
14122006
% within Viven con los
padres o los hermanos
pero sin hijos
% of Total
Count
% within Nivell màxim
estudis per reunió
14122006
% within Viven con los
padres o los hermanos
pero sin hijos
% of Total

Count
% within Nivell màxim
estudis per reunió
14122006
% within Viven con los
padres o los hermanos
pero sin hijos
% of Total

Sense estudis,
EGB o ESO

Batxillerat

FP

Diplomatura,
llicenciatura,
màster o doctorat

Nivell màxim
estudis per
reunió
14122006

Total

0

Viven con los
padres o los
hermanos

pero sin hijos

Viven con los padres o los
hermanos pero sin hijos

Total
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Chi-Square Tests

66,390a 3 ,000
62,413 3 ,000

61,443 1 ,000

705

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 15,84.

a. 
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Crosstab

48 7 55

87,3% 12,7% 100,0%

8,2% 6,0% 7,8%

6,8% 1,0% 7,8%
118 22 140

84,3% 15,7% 100,0%

20,1% 18,8% 19,9%

16,7% 3,1% 19,9%
63 9 72

87,5% 12,5% 100,0%

10,7% 7,7% 10,2%

8,9% 1,3% 10,2%
359 79 438

82,0% 18,0% 100,0%

61,1% 67,5% 62,1%

50,9% 11,2% 62,1%

588 117 705

83,4% 16,6% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

83,4% 16,6% 100,0%

Count
% within Nivell màxim
estudis per reunió
14122006
% within Viven con no
familiares, no procede o
no contestan la pregunta
% of Total
Count
% within Nivell màxim
estudis per reunió
14122006
% within Viven con no
familiares, no procede o
no contestan la pregunta
% of Total
Count
% within Nivell màxim
estudis per reunió
14122006
% within Viven con no
familiares, no procede o
no contestan la pregunta
% of Total
Count
% within Nivell màxim
estudis per reunió
14122006
% within Viven con no
familiares, no procede o
no contestan la pregunta
% of Total

Count
% within Nivell màxim
estudis per reunió
14122006
% within Viven con no
familiares, no procede o
no contestan la pregunta
% of Total

Sense estudis,
EGB o ESO

Batxillerat

FP

Diplomatura,
llicenciatura,
màster o doctorat

Nivell màxim
estudis per
reunió
14122006

Total

0

Viven con no
familiares, no
procede o no
contestan la

pregun

Viven con no familiares, no
procede o no contestan la

pregunta

Total
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Chi-Square Tests

2,203a 3 ,531
2,298 3 ,513

1,343 1 ,246

705

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 9,13.

a. 





Annex 4
1 Anàlisi de correspondències múltiples
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Per a analitzar exhaustivament la relació entre les respostes que s’han observat es realitza

una anàlisi de correspondències múltiples. Aquesta és una tècnica descriptiva que estudia

la interdependència entre totes les variables, reduint el nombre de variables necessàries

per a descriure la informació rellevant. No ens plantegem cap hipòtesi a priori.

L’anàlisi de correspondències múltiples és un cas particular de l’anàlisi factorial que consis-

teix a resumir la informació mitjançant noves variables (o factors) calculades a partir de la

combinació lineal de la freqüència en què apareixen les modalitats. S’aplica per a analitzar

variables categòriques. L’objectiu és presentar gràficament la informació que està continguda

en taules de freqüències. Els factors defineixen les interrelacions entre les variables. Es pro-

jecten les categories (modalitats) de diferents variables sobre els factors, és a dir, en un

espai de petita dimensió que permet interpretar, d’una banda, les semblances entre les

categories d’una variable respecte de les categories d’altres variables i, de l’altra banda,

les relacions entre les categories de les diferents variables.

En l’anàlisi de correspondències múltiples es distingeixen dos tipus de variables: les vari-

ables actives (o principals), que intervenen en la construcció dels factors, i les variables

il·lustratives (o suplementàries), que es recullen a posteriori, un cop definit el mapa facto-

rial, i que es projecten en el gràfic per tal d’enriquir-ne la interpretació. Les variables actives

i il·lustratives que s’han tingut en compte en aquest estudi es reprodueixen a la taula 1.

L’anàlisi s’ha construït sobre 665 casos. Mitjançant la situació de les modalitats sobre els

eixos s’establiran similituds i diferències en la seva distribució.

Per a acabar s’identifiquen les diferents tipologies dels individus que hem observat, mitjan-

çant tècniques de classificació (o clusters), que classifiquen els individus en grups, segons

el seu comportament en un seguit de variables. Hem d’aconseguir la màxima homogeneïtat

entre els elements d’un grup i la màxima heterogeneïtat entre grups. La classificació es fa

a partir dels eixos factorials. S’agafen els primers k factors que reprodueixen el 80% de la

variabilitat. Els mètodes que s’apliquen són jeràrquics, és a dir, parteixen dels casos indivi-

duals i es classifiquen en grups cada vegada més grans. A posteriori es decideix el nombre

de grups que classifica millor les respostes.
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Taula 1. Variables actives i il·lustratives en l’anàlisi de correspondències

La projecció de les modalitats de les 10 variables actives sobre dos factors (que són inde-

pendents entre ells) dóna el gràfic 1, reproduït a la pàgina següent. El gràfic 2 recull la pro-

jecció de les modalitats de les 14 variables il·lustratives sobre els dos mateixos factors. Les

modalitats situades a prop les unes de les altres presenten distribucions semblants; les mo-

dalitats allunyades, distribucions diferents. 

Variables actives Variables il·lustratives

1. Sexe 11. Quina enquesta contesta?

2. Edat 12. Es connecta a la feina

3. Nombre de pers. que viuen al teu domicili 13. Es connecta al centre de formació

4. Cònjuge/parella 14. Entres les 8 a. m. i les 2 p. m.

5. Fills 15. Entre les 2 p. m. i les 4 p. m.

6. Pares/sogres 16. Entre les 4 p. m. i les 8 p. m.

7. Germans/cunyats 17. Entre les 8 p. m. i les 12 a. m.

8. Cap parentiu 18. Entre les 12 a. m. i les 8 a. m.

9. Situació laboral 19. A qualsevol hora

10. Nivell d’estudis 20. Freqüència d’ús

21. Temps d’ús (aproximat, hores/setmana)

22. Ordinador

23. Ordinador portàtil

24. Ordinador portàtil amb Wi-Fi
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Gràfic 1. Representació gràfica de les variables actives
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Gràfic 2. Representació gràfica de les variables il·lustratives
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El primer eix (horitzontal), que recull el 13,02% de la variabilitat, ordena d’esquerra a dreta,

i de menys a més, l’edat de l’enquestat. D’alguna manera, separa menors de 25 anys que

viuen amb els pares i germans (banda esquerra) dels majors de 30, que no viuen ni amb

els germans ni amb els pares (banda dreta).

A la part esquerra del gràfic se situen les modalitats referents als fills, per exemple, individu

entre 18 i 25 anys que viuen amb els pares i germans i no amb la parella, i que són estudi-

ants. Aquestes modalitats es relacionen, pel que fa a les variables il·lustratives, amb con-

nectar-se al centre de formació. 

Més al centre, s’hi projecten els joves entre 26 i 30 anys, que s’associen a treballar a temps

parcial.

A la part dreta del gràfic apareixen les modalitats que fan referència als individus de més de

35 anys, que viuen amb la parella i treballen a temps complet. Aquestes modalitats s’asso-

cien a una connexió mensual o setmanal, pel que fa a la freqüència d’ús. 

El segon eix (vertical) explica el 7,5% de la inèrcia (variabilitat) i ordena els casos de

dalt a baix, i de menys a més, el nombre de persones que viuen al domicili. A la part

superior les modalitats que s’hi projecten són força variables; se situen les característi-

ques referents als individus que viuen sols o només amb una persona, que poden ser o

bé jubilats (i majors de 60 anys) o bé joves entre 26 i 35 anys, que no viuen amb cap

parentiu. A la part inferior del gràfic hi ha representades les modalitats que s’associen

a conviure amb més de dues persones. Hi ha per una banda, els fills que viuen amb els

pares i germans, i per l’altra els pares que viuen amb els fills. En altres paraules, con-

viuen en família. 

Fixant-nos en la globalitat del gràfic (quatre quadrants), els majors de 60 anys s’associen a

no tenir estudis, són jubilats i es connecten a Internet mensualment. I la mestressa de casa

s’associa a connectar-se setmanalment. 

No viure amb cap parentiu, ser home o dona, no connectar-se a qualsevol hora i contestar

l’enquesta CCRTV se situen molt a prop de l’origen del gràfic. Això implica que es tracta de

característiques que comparteix la resta de modalitats i que, per tant, no és un tret exclusiu

o més freqüent en unes modalitats que en d’altres.

Cal esmentar que les respostes “han contestat l’enquesta Periódico Castellà” es troben al

primer quadrant, associant-se a tenir una situació laboral “Aturat amb atur”.
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L’anàlisi de correspondències múltiples es complementa amb una classificació dels casos,

en què s’utilitzen els 16 primers factors, que recullen el 80% del total de la variabilitat o inèr-

cia. De 3 possibles classificacions (en 2, 3 o 4 grups), la millor és la que distingeix 3 grups

o classes (gràfic m.4): la classe 1 (representada amb punts de color verd), que correspon a

casos caracteritzats pels fills joves; la classe 2 (punts vermells), que s’associa viure amb la

parella, i la classe 3 (zona blava del gràfic), que agrupa casos relacionats amb els caps de

família.

Les modalitats que es troben amb més freqüència a la classe 1 que no pas a les altres clas-

ses són viure amb els pares i germans, no viure amb la parella, tenir menys 25 anys, con-

nectar-se al centre de formació, ser estudiant i, en particular, l’EGB o ESO , treballar a

temps parcial i disposar de PC a casa. A tall d’exemple es pot comentar que gairebé tots

els casos (80,4%) enregistrats en “viure amb pares” s’inclouen en aquesta classe, que gai-

rebé tots els casos (86,2%) inclosos a la classe 1 corresponen a individus que viuen amb

els pares (el 70,4 % són menors de 25 anys). 

Anàlogament amb la classe 2, les modalitats que caracteritzen aquest grup són: Conviure

amb una persona al domicili, no viure ni amb els fills, ni amb els pares, el 60,4% són menors

de 35 anys, treballen a temps complet, es connecten a la feina i no al centre de formació, i

tenen un nivell d’estudis alt. Dins d’aquest grup, hi ha un petit subgrup que el formen els

individus majors de 60 anys.

 La classe 3 agrupa els caps de família, perquè dins d’aquesta classe els 97,3% viuen amb

els fills, i dels que han contestat que viuen amb els fills, el 95,5 es troben en aquesta classe.

Els trets característics són els següents: viuen amb la parella (un 96,8% a dins del grup),

tenen entre 41 i 50 anys, majoritàriament, treballen a temps complet, fan un ús del PC de

menys de 10 hores setmanals, i es connecten entre les 8 p. m. i les 12 a. m..

A la taula 2 es reflecteixen les modalitats que apareixen amb més freqüència en cadascuna

de les classes.
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Taula 2. Taula descriptiva de la classificació

Els núvols de punts que s’associa amb el grup dels més joves i dels que no viuen amb cap

parentiu, respectivament, estan més separats que el núvol de punts que correspon al grup

dels caps de família, és a dir, les característiques sociodemogràfiques en aquest grup són

més semblants que entre els joves i els que no viuen amb cap parentiu.

Classe Característiques

1 
els més joves (menors de 25 
anys)

– Viuen amb els pares i germans (són 3 o més persones 
que viuen al mateix domicili),
– estudien (EGB o ESO, batxillerat o FP), o bé treballen a 
temps parcial,
– que tenen ordinador, en particular, PC,
– i es connecten al centre de formació.

2 
Els que no viuen amb cap pa-
rentiu 

– Joves entre 26 i 35 anys, però també s’inclouen els ma-
jors de 60 anys,
– que no viuen amb cap parentiu, ni amb els germans, ni 
amb els pares. Al domicili hi conviuen només amb una per-
sona,
– aquests joves treballen a temps complet,
– es connecten a la feina,
– I molts d’ells, tenen estudis superiors (llicenciatura o di-
plomatura).

3 
els caps de família

– L’edat es comprèn entre els 41 i 50 anys. Amb menys 
freqüència apareixen les edats de 36 a 40, i de 51 a 55.
– viuen amb la parella i els fills (no amb pares, ni germans).
– treballen a temps complet,
– es connecten setmanalment, o bé menys de 10 hores/
setmana,
– en particular, es connecten entre les 8 p. m. i les 12 a. m. 
(hi ha moltes respostes que neguen connectar-se a qual-
sevol hora)
– i per a acabar, es connecten a la feina. 
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Gràfic 3. Representació gràfica dels individus classificats en tres grups

Projecció de les variables il·lustratives creades a posteriori: 
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Pel que fa a l’equipament, tenir escàner, impressora i ordinador a l’habitació es localitza al

quadrant dels fills joves que viuen amb els pares i germans, en ambient familiar, mentre que

a la part superior del gràfic, que és on es projecten els domicilis amb 1 o 2 inquilins, es lo-

calitza no tenir impressora, i no tenir escàner. 

Pel que fa a les activitats que corresponen a l’ús d’Internet, només es destaca el grup que

veu la televisió, escolta la ràdio, llegeix la premsa a Internet, escolta música, veu pel·lícules,

juga als videojocs, i navega per Internet (a totes aquestes activitats han contestat que sí)

que s’associa als més joves, en particular als que tenen entre 18 i 25 anys.

Pel que fa a les activitats que es realitzen mentre veus la televisió, es relacionen el fet de

respondre que sí a parlar per telèfon, escriure i enviar SMS i utilitzar eines de comunicació

mitjançant Internet amb els domicilis de pocs inquilins (1 o 2 persones convivint al domicili).

Per altra banda, les respostes negatives de les activitats mentre treballes o estudies, com

ara, escoltar música, la ràdio, veure la televisió, llegir la premsa o revistes, tant en paper

com per Internet, i consultar, participar o gestionar blocs, s’han associat als individus més

joves.





Annex 5
1 Taules resum de resultats significatius
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En aquest annex es presenten les taules resum de tots els resultats significatius obtinguts

mitjançant el tractament estadístic de les dades, mitjançant la doble prova de significació

utilitzada en l’anàlisi de contingència: khi-quadrat de Pearson i odds ratio o test de Wald.

D’acord amb els criteris marcats per a aquestes proves, els resultats significatius són els

encreuaments amb un nivell d’associació determinat per la combinació d’un valor de la khi-

quadrat de Pearson inferior a 0,05 (p < 0,05) i un interval de probabilitat en el test de Wald,

dins del qual no està inclòs l’1 (interval de probabilitat > o < 1).

L’annex es divideix en 5 seccions corresponents a les principals variables sociodemogràfi-

ques: gènere, edat, nivell d’estudis acabats, situació laboral i estructura familiar.

Al començament de cada part, s’especifiquen les comparacions realitzades entre les dife-

rents categories de cada variable independent (sociodemogràfica), la relació de variables

dependents considerades pels encreuaments i una nota explicativa per a facilitar la lectura

de les taules.



Internet en el context audiovisual de Catalunya 306 Taules resum de resultats significatius

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

5.1. Gènere

Descripció de les anàlisis realitzades:

a) Comparacions dins la variable independent (gènere): comparació entre homes i dones

dins les següents mostres:

· mostra completa (708 enquestats; excepte en el cas de la multitasca: 364 enquestats;

vegeu el capítol 3);

· mostra que inclou solament els enquestats menors de 18 anys (38 enquestats);

· mostra que inclou solament els enquestats entre 18 i 30 anys (274 enquestats);

· mostra que inclou solament els enquestats menors de 31 anys (312 enquestats).

b) Encreuaments amb les variables dependents: els encreuaments es van realitzar amb

les categories indicades en cada taula corresponents a les següents seccions del qües-

tionari (vegeu l’annex 2 respecte a la definició i descripció de les variables construïdes):

· equipament (al domicili i personal);

· localització de l’equipament (al dormitori dels fills o al saló menjador);

· lloc de connexió (al domicili, a la feina o al centre de formació, des del telèfon mòbil); i

tipus de connexió al domicili: amb ADSL o sense;

· experiència: connexió fa més o menys de 5 anys; diària o setmanal/mensual; menys

de 10 hores, entre 10 i 30 hores, o més de 30 hores/setmana;

· activitats realitzades a Internet: consumir, comunicar - compartir, crear - participar, ac-

tivitats pràctiques i compres;

· impacte d’Internet en la gestió del temps: més, menys o igual temps (o no procedent)

amb respecte a la dedicació a diferents activitats des que s’utilitza Internet;

· multitasca: activitats que es realitzen mentre es treballa o estudia i mentre es mira la

televisió;

· gestió del temps: estimació del temps de dedicació i horari de diferents activitats.

Nota explicativa sobre la lectura de les taules:

· “h > m 1,7” significa que els homes tenen una probabilitat 1,7 vegades major que les

dones de contestar a la pregunta específica;

· “m > h 1,7” significa que les dones tenen una probabilitat 1,7 vegades major que els

homes de contestar a la pregunta específica;

· les cel·les buides indiquen absència de resultats significatius.
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Equipament  (al domicili i personal)

Aparells Resultats significatius

Mostra completa Mostra: 
menors de 18 Mostra: 18-30 Mostra: 

menors de 31

telèfon mòbil amb accés a 
Internet h > m 1,7

TV de pagamenta

a.  Cable, satèl·lit, In/Out-DVR, Imagenio, TDT.

h > m 1,8 h > m 6,3 h > m 1,9 h > m 2,1

VHS

DVD m > h 1,5

VHS + DVD

Casset de butxaca

CD de butxaca m > h 2,4 m > h 2,9

Casset de butxaca + CD de 
butxaca

MP3 + iPod

Casset de butxaca + CD de 
butxaca + MP3+iPod h > m 1,7

Videojocs h > m 1,4

Ordinadors portàtilsb

b.  Ordinador portàtil, ordinador portàtil amb Wi-Fi, agenda electrònica.

h > m 2,2 h > m 1,8

Impressora + escàner

Llapis USB (pendrives) h > m 3,1 h > m 5,6 h > m 2,6 h > m 3,0

Càmera(es) digital(es) h > m 1,7 h > m 2,0
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Localització de l’equipament  al dormitori dels fills

Localització de l’equipament  al saló/menjador

Aparells Resultats significatius

Mostra completa Mostra: 
menors de 18 Mostra: 18-30 Mostra:

menors de 31

TVa

a. TV, cable, satèl·lit, In/Out-DVR, Imagenio, TDT.

VHS/DVD

Videojocs

Ordinadorb

b. Ordinador, ordinador portàtil, ordinador portàtil amb Wi-Fi, agenda electrònica.

Impressora/escàner

Càmera web

Aparells mòbilsc

c. Telèfon mòbil, telèfon mòbil amb accés a Internet, casset de butxaca, CD de butxaca, MP3, iPod, ordinador por-
tàtil, ordinador portàtil amb Wi-Fi, agenda electrònica, llapis USB, càmeres fotogràfiques (analògiques i digitals).

Aparells Resultats significatius

Mostra completa Mostra: menors 
de 18 Mostra: 18-30 Mostra: menors 

de 31

TV

VHS/DVD

Videojocs

Ordinador

Impressora/escàner

Càmera web

Aparells mòbils
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Lloc de connexió i tipus de connexió al domicili

Experiència: antiguitat, freqüència, i intensitat d’ús

Lloc Resultats significatius

Mostra completa Mostra:
menors de 18 Mostra: 18-30 Mostra:

menors de 31

Al domicili h > m 2,6

A la feina h > m 1,9 h > m 1,7 h > m 1,9

Al centre de formació

Des del telèfon mòbil

Tipus de connexió 
al domicili: ADSL h > m 9,5

Resultats significatius

Antiguitat Mostra completa Mostra: 
menors de 18 Mostra: 18-30 Mostra: 

menors de 31

Més de 5 anys h > m 2,6 h > m 2,3 h > m 2,3

Freqüència

Connexió setmanal o men-
sual m > h 1,7 m > h 3,0

Intensitat

< 10 h/setmana m > h 2,2 m > h 2,4 m > h 2,4

10-30 h/setmana

> 30 h/setmana h > m 2,1 h > m 3,3 h > m 3,6
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Activitats realitzades a Internet

Activitats Resultats significatius

Mostra completa Mostra:
menors de 18 Mostra: 18-30 Mostra:

menors de 31

Consumir

Informació local h > m 2,4 h > m 3,2 h > m 3,5

Informació internacional h > m 2,3 h > m 2,9 h > m 3,2

Informació sobre esports i 
espectacles

Llegir la premsa h > m 2,4 h > m 3,1 h > m 2,9

Escoltar la ràdio h > m 1,6 h > m 5,2 h > m 1,7 h > m 2,1

Veure la TV h > m 1,8 h > m 13,9 h > m 2,2

Entrar en pàgines relaciona-
des amb programes de TV m > h 1,9

Informació en blocs h > m 2,3 h > m 3,4 h > m 3,1

Escoltar música

Veure pel·lícules h > m 1,6 h > m 4,7 h > m 2,1 h > m 2,1

Veure programes de TV gra-
vats (vídeo) oferts a Internet h > m 2,2 h > m 2,7 h > m 2,8

Videojocs

Pàgines per a adults h > m 13,3 h > m 11,5 h > m 11,2

Passar el temps navegant

Compartir / comunicar

Correu electrònic h > m 3,3

Messenger m > h 2,0 m > h 2,2

Xats

Enviar fitxers

Enviar fotos o vídeo

Baixar música, pel·lícules, 
software, jocs h > m 1,9 h > m 3,6 h > m 3,4

Trucades telefòniques

Crear / participar

Penjar fotos o vídeo

Participar en blocs h > m 2,6 h > m 3,1 h > m 3,4

Crear / gestionar blocs h > m 2,4 h > m 2,2 h > m 2,7

Participar en programes de 
ràdio o TV h > m 4,3
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Activitats Resultats significatius

Mostra completa Mostra:
menors de 18 Mostra: 18-30 Mostra:

menors de 31

Activitats pràctiques

Treballar

Treballar des de casa h > m 1,5

Buscar feina

Informació sobre la feina

Relacions professionals

Banca h > m 2,2 h > m 3,4 h > m 3,3

Informació sobre
l’administració

Tràmits administratius

Informació sobre salut h > m 2,3 h > m 2,4

Informació sobre habitatge

Consultar biblioteques, etc.

Estudiar a casa

Estudiar (3xl)a

Fer deures (3xl)

Compres

Alimentació

Entrades per a espectacles

Bitllets de transport h > m 1,5 h > m 1,7

Llibres h > m 1,7

Música h > m 1,9 h > m 2,2 h > m 2,3

Pel·lícules

Videojocs h > m 5,7 h > m 9,3 h > m 10,9

Lloguer de cotxes, reserves 
d’hotel

Subhastes h > m 1,9

Cercar productes, comparar 
preus

Llibres, pel·lícules, còmics, 
videojocs, CD (3xl)

Informació sobre productes 
(3xl) m > h 3,8 m > h 3,2

a.  Preguntes exclusives del qüestionari penjat al portal de 3xl.
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Impacte d’Internet en la gestió del temps: més temps, menys o igual (o no procedent) res-
pecte a la dedicació a diferents activitats des que s’utilitza Internet (els resultats entre clau-

dàtors s’han obtingut eliminant de la comparació els enquestats que van respondre “igual”)

Activitats Resultats significatius

Mostra completa Mostra:
menors de 18 Mostra: 18-30 Mostra: 

menors de 31

Relacions familiars 
amb la gent de casa

Més

Menys

Igual

No procedent

Relacions familiars 
fora de casa

Més

Menys

Igual

No procedent

Relacions personals 
no familiars

Més

Menys

Igual

No procedent

Relacions
professionals

Més

Menys

Igual

No procedent

Veure la TV

Més

Menys h > m 2,5 h > m 3,2 h > m 3,2

Igual m > h 2,5 m > h 3,5 m > h 3,4

No procedent
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Activitats Resultats significatius

Mostra completa Mostra:
menors de 18 Mostra: 18-30 Mostra: 

menors de 31

Participar en TV

Més

Menys h > m 2,7 h > m 2,9 h > m 3,5

Igual

No procedent

Anar al cinema

Més

Menys h > m 1,7 h > m 2,1 h > m 2,3

Igual m > h 1,7

No procedent

VHS/DVD

Més

Menys h > m 2,7 h > m 4,6 h > m 3,3

Igual m > h 1,5 m > h 1,8

No procedent

Videojocs

Més

Menys h > m 2,5 h > m 2,6 h > m 2,1

Igual

No procedent m > h 1,7

Ràdio

Més

Menys

Igual

No procedent

Participar a la ràdio

Més

Menys

Igual m > h 4,7

No procedent
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Activitats Resultats significatius

Mostra completa Mostra:
menors de 18 Mostra: 18-30 Mostra: 

menors de 31

Música

Més h > m 1,6 h > m 2,0 h > m 1,8

Menys

Igual m > h 1,7 m > h 1,8 m > h 1,8

No procedent

Premsa en paper

Més

Menys

Igual

No procedent m > h 2,6

Premsa

Més h > m 2,0 h > m 5,0 h > m 1,8 h > m 2,1

Menys

Igual m > h 1,7 m > h 6,0 m > h 2,0 m > h 2,3

No procedent

Llegir llibres

Més

Menys [[h > m 1,7]]

Igual

No procedent

Teatre, concerts

Més

Menys h > m 2,2

Igual

No procedent

Museus,
exposicions

Més

Menys

Igual

No procedent
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Activitats Resultats significatius

Mostra completa Mostra:
menors de 18 Mostra: 18-30 Mostra: 

menors de 31

Conferències, actes 
culturals

Més h > m 2,1 h > m 2,1 h > m 2,1

Menys

Igual

No procedent

Reunions, 
manifestacions

Més

Menys

Igual

No procedent

Actes religiosos

Més

Menys h > m 3,1 h > m 3,3 h > m 2,8

Igual h > m 1,9 h > m 1,7

No procedent m > h 1,7 m > h 2,6 m > h 2,3

Festes populars

Més

Menys

Igual

No procedent m > h 2,2

Comp. esportives

Més

Menys

Igual h > m 1,6 h > m 2,8 h > m 2,5

No procedent m > h 2,1 m > h 3,8 m > h 3,4

Treballar

Més h > m 1,7

Menys

Igual m > h 1,6

No procedent
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Activitats Resultats significatius

Mostra completa Mostra:
menors de 18 Mostra: 18-30 Mostra: 

menors de 31

Treballar des de 
casa

Més h > m 1,6 h > m 1,9 h > m 2,1

Menys

Igual m > h 1,6 m > h 1,8 m > h 1,8

No procedent

Administració

Més

Menys

Igual h > m 1,5 h > m 1,9 h > m 2,0

No procedent

Estudiar

Més

Menys

Igual

No procedent

Estudiar a casa

Més

Menys

Igual

No procedent

Anar a classe

Més

Menys

Igual m > h 1,4

No procedent h > m 1,5

Practicar esports

Més

Menys

Igual

No procedent
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Activitats Resultats significatius

Mostra completa Mostra:
menors de 18 Mostra: 18-30 Mostra: 

menors de 31

Practicar afeccions

Més h > m 1,9 [[h > m 2,1]]

Menys

Igual m > h 1,6 m > h 1,8

No procedent

Passejar

Més

Menys

Igual

No procedent

Anar a bars, cafès...

Més h > m 1,9

Menys

Igual m > h 2,0 m > h 2,2 m > h 2,2

No procedent

Anar a comprar

Més

Menys h > m 1,9 h > m 2,5

Igual m > h 1,7

No procedent

Tasques
domèstiques

Més

Menys

Igual

No procedent

No fer res

Més

Menys h > m 1,8

Igual

No procedent
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Activitats Resultats significatius

Mostra completa Mostra:
menors de 18 Mostra: 18-30 Mostra: 

menors de 31

Dormir

Més

Menys h > m 1,8 h > m 2,9 h > m 2,2

Igual

No procedent
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Multitasca: activitats que es realitzen mentre es treballa o estudia i mentre es mira la
TV

Activitats Resultats significatius

Mostra completa 
(364)

Mostra: menors de 
18 Mostra: 18-30 Mostra: menors de 

31

Mentre es treballa o 
estudia

Parlar per telèfon

Escriure i enviar SMS

Internet i/o mòbil per 
a relacions professio-
nals

Internet i/o mòbil per 
a cercar
informació
professional

Internet i/o mòbil per 
a rel. NO 
professionals

Internet i/o mòbil per 
a cercar 
informació NO pro-
fessional

Veure la TV

Veure pel·lícules

Escoltar la ràdio

Escoltar música

Participar en TV/rà-
dio

Videojocs m > h 1,9 m > h 2,7

Llegir la premsa o re-
vistes

Llegir la premsa o re-
vistes 
a Internet

m > h 2,7 m > h 6,1 m > h 2,3

Consultar, 
participar o 
gestionar blocs
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Activitats Resultats significatius

Mostra completa 
(364)

Mostra: menors de 
18 Mostra: 18-30 Mostra: menors de 

31

Cercar informació so-
bre TV h > m 2,0 h > m 3,1 h > m 2,4

Cercar 
informació sobre es-
pectacles

Cercar 
informació sobre ac-
tes culturals

h > m 2,4

Cercar informació so-
bre afeccions, es-
ports, compres
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Activitats Resultats significatius

Mostra completa 
(364)

Mostra: menors de 
18 Mostra: 18-30 Mostra: menors de 

31

Mentre es mira la 
TV

Parlar per telèfon

Escriure i enviar 
SMS h > m 1,6 h > m 2,2

Usar l’ordinador

Usar eines de co-
municació a Inter-
net

Navegar per Inter-
net

Usar el teletext

Zàping

Veure pel·lícules en 
una altra TV

Videojocs m > h 11,3

Escoltar la ràdio m > h 2,1 m > h 3,1 m > h 3,0

Escoltar música

Participar en TV/rà-
dio

Llegir la premsa o 
revistes

Llegir la premsa o 
revistes a Internet m > h 1,9

Llegir llibres

Treballar

Estudiar

Tasques domèsti-
ques h > m 1,7 h > m 4,3 h > m 2,4 h > m 2,6

Esmorzar, dinar, 
sopar h > m 4,7
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Gestió del temps: estimació del temps de dedicació i horari de diferents activitats

Activitats Resultats significatius

Mostra completa Mostra: menors 
de 18 Mostra: 18-30 Mostra: menors de 

31

Veure la TV

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0

0-2

2-4

4-8

8-12

més de 12

Horari

Matí (8 a. m. - 2 p. m.)

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

Tarda (4 p. m. - 8 p. m.) m > h 3,0 m > h 2,9

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

Nit (12 a. m. - 8 a. m.) h > m 2,6

A qualsevol hora

Mai
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Anar al cinema Mostra completa Mostra: menors 
de 18 Mostra: 18-30 Mostra: menors de 

31

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0

0-2

2-4

4-8

8-12

més de 12

Horari

Matí (8 a. m. - 2 p. m.)

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

Tarda
(4 p. m. - 8 p. m.) m > h 7,8 m > h 1,8

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora

Mai
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VHS/DVD Mostra completa Mostra: menors 
de 18 Mostra: 18-30 Mostra: menors de 

31

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0

0-2

2-4

4-8

8-12

més de 12

Horari

Matí (8 a. m. - 2 p. m.)

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

Tarda (4 p. m. - 8 p. m.)

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora h > m 1,9

Mai
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Videojocs Mostra completa Mostra: menors 
de 18 Mostra: 18-30 Mostra: menors de 

31

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0 m > h 1,6 m > h 2,0 m > h 1,9

0-2

2-4

4-8

8-12

més de 12

Horari

Matí (8 a. m. - 2 p. m.)

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

Tarda
(4 p. m. - 8 p. m.)

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora h > m 2,1 h > m 2,5 h > m 2,6

Mai m > h 1,5 m > h 2,0 m > h 2,0
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Escoltar la ràdio Mostra completa Mostra: menors 
de 18 Mostra: 18-30 Mostra: menors de 

31

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0

0-2

2-4

4-8

8-12

més de 12 h > m 2,2

Horari

Matí (8 a. m. - 2 p. m.) m > h 1,6

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

Tarda
(4 p. m. - 8 p. m.)

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora h > m 1,4 h > m 2,0 h > m 1,9

Mai m > h 2,8 m > h 2,4
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Escoltar música Mostra completa Mostra: menors 
de 18 Mostra: 18-30 Mostra: menors de 

31

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0

0-2 m > h 2,3 m > h 2,3

2-4

4-8

8-12

més de 12 h > m 2,0 h > m 2,1

Horari

Matí (8 a. m. - 2 p. m.)

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

Tarda 
(4 p. m. - 8 p. m.) m > h 1,6 m > h 1,9

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora h > m 1,5 h > m 2,1 h > m 1,9

Mai



Internet en el context audiovisual de Catalunya 328 Taules resum de resultats significatius

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

Llegir la premsa Mostra completa Mostra: menors 
de 18 Mostra: 18-30 Mostra: menors de 

31

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0

0-2 m > h 2,1

2-4

4-8 h > m 1,5

8-12 h > m 2,5 h > m 3,7 h > m 4,0

més de 12 h > m 5,6 h > m 3,3

Horari

Matí (8 a. m. - 2 p. m.) m > h 2,4 m > h 2,2

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

Tarda
(4 p. m. - 8 p. m.)

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora h > m 1,5 h > m 2,4 h > m 2,4

Mai
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Llegir revistes Mostra completa Mostra: menors 
de 18 Mostra: 18-30 Mostra: menors de 

31

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0

0-2

2-4

4-8

8-12

més de 12

Horari

Matí (8 a. m. - 2 p. m.)

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.) m > h 2,2

Tarda
(4 p. m. - 8 p. m.)

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.) m > h 23,8 m > h 2,0

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora

Mai h > m 2,2
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Llegir llibres Mostra completa Mostra: menors 
de 18 Mostra: 18-30 Mostra: menors de 

31

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0

0-2

2-4

4-8

8-12

més de 12

Horari

Matí (8 a. m. - 2 p. m.)

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.) m > h 2,9

Tarda
(4 p. m. - 8 p. m.)

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora h > m 1,8 h > m 1,9

Mai
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Navegar per Internet Mostra completa Mostra: menors 
de 18 Mostra: 18-30 Mostra: menors de 

31

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0

0-2 m > h 2,3

2-4 m > h 1,6 m > h 2,3

4-8 m > h 2,2 m > h 2,3

8-12

més de 12 h > m 2,1 h > m 2,7 h > m 2,8

Horari

Matí (8 a. m. - 2 p. m.) m > h 2,5

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

Tarda
(4 p. m. - 8 p. m.) m > h 2,7

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.) m > h 6,3

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora h > m 1,7 h > m 2,0 h > m 2,1

Mai
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Comunicació per 
Internet Mostra completa Mostra: menors 

de 18 Mostra: 18-30 Mostra: menors de 
31

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0

0-2

2-4

4-8 m > h 1,9 m > h 1,9

8-12

més de 12

Horari

Matí (8 a. m. - 2 p. m.) m > h 1,6 m > h 2,9 m > h 2,2

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

Tarda
(4 p. m. - 8 p. m.) m > h 2,7

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora h > m 1,8 h > m 2,2 h > m 2,1

Mai m > h 2,6
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Llegir, participar o 
gestionar blocs Mostra completa Mostra: menors 

de 18 Mostra: 18-30 Mostra: menors de 
31

Temps de 
dedicació
(hores/setmana)

0 m > h 1,8 m > h 5,3 m > h 2,3 m > h 2,6

0-2

2-4

4-8 h > m 4,4

8-12

més de 12 h > m 3,6

Horari

Matí 
(8 a. m. - 2 p. m.)

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

Tarda 
(4 p. m. - 8 p. m.)

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

Nit 
(12 a. m. - 8 a. m.)

h > m 8,1

A qualsevol hora h > m 2,1 h > m 16,9 h > m 2,1 h > m 2,6

Mai m > h 1,9 m > h 6,1 m > h 2,1 m > h 2,4
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Baixar música, 
pel·lícules, 

programes, jocs... 
Mostra completa Mostra: menors 

de 18 Mostra: 18-30 Mostra: menors de 
31

Temps de 
dedicació
(hores/setmana)

0 m > h 2,5 m > h 4,6 m > h 3,8

0-2

2-4

4-8

8-12

més de 12 h > m 2,9 h > m 2,9 h > m 2,5

Horari

Matí 
(8 a. m. - 2 p. m.)

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

Tarda
(4 p. m. - 8 p. m.)

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

Nit
(12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora h > m 2,2 h > m 3,3 h > m 3,1

Mai m > h 2,2 m > h 3,8 m > h 3,6
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Escriure i enviar 
SMS Mostra completa Mostra: menors 

de 18 Mostra: 18-30 Mostra: menors de 
31

Temps de 
dedicació
(hores/setmana)

0 h > m 2,0

0-2 m > h 1,6

2-4

4-8 m > h 2,6

8-12

més de 12

Horari

Matí 
(8 a. m. - 2 p. m.)

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

Tarda 
(4 p. m. - 8 p. m.)

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

Nit
(12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora

Mai h > m 2,2 h > m 3,3
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Treballar des de casa Mostra completa Mostra: menors de 
18 Mostra: 18-30 Mostra: menors de 

31

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0

0-2

2-4 h > m 1,9 h > m 5,2 h > m 4,0

4-8

8-12

més de 12

Horari

Matí (8 a. m. - 2 p. m.)

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

Tarda 
(4 p. m. - 8 p. m.)

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora h > m 1,9

Mai
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Gestió/administració Mostra completa Mostra: menors 
de 18 Mostra: 18-30 Mostra: menors 

de 31

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0 m > h 1,6

0-2 h > m 1,6

2-4

4-8

8-12

més de 12

Horari

Matí (8 a. m. - 2 p. m.)

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

Tarda (4 p. m. - 8 p. m.)

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora h > m 1,6 h > m 1,9 h > m 2,3

Mai m > h 1,9 m > h 8,0 m > h 2,1
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Estudiar a casa Mostra completa Mostra: menors 
de 18 Mostra: 18-30 Mostra: menors de 

31

Temps de 
dedicació
(hores/setmana)

0

0-2

2-4

4-8

8-12

més de 12

Horari

Matí
(8 a. m. - 2 p. m.)

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

Tarda 
(4 p. m. - 8 p. m.)

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

Nit
(12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora

Mai
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Tasques 
domèstiques Mostra completa Mostra: menors 

de 18 Mostra: 18-30 Mostra: menors de 
31

Temps de 
dedicació
(hores/setmana)

0 h > m 2,1

0-2

2-4

4-8

8-12

més de 12 m > h 3,6

Horari

Matí 
(8 a. m. - 2 p. m.)

m > h 1,7

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

Tarda 
(4 p. m. - 8 p. m.)

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

Nit 
(12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora h > m 1,7

Mai
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No fer res Mostra completa Mostra: menors 
de 18 Mostra: 18-30 Mostra: menors de 

31

Temps de 
dedicació
(hores/setmana)

0

0-2

2-4

4-8

8-12

més de 12

Horari

Matí 
(8 a. m. - 2 p. m.)

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

Tarda
(4 p. m. - 8 p. m.)

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

Nit 
(12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora h > m 1,8

Mai
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5.2. Edat

Descripció de les anàlisis realitzades:

a) Comparacions dins la variable independent (edat): (708 enquestats; excepte en el

cas del multitasca: 364 enquestats; vegeu el capítol 3)

· Enquestats menors de 18 anys respecte a tots els altres (majors de 18 anys): columna

“menors de 18”;

· Enquestats entre 18 i 30 anys respecte a tots els altres (menors de 18 i majors de 31):

columna “18-30”;

· Enquestats menors de 31 anys respecte a tots els altres (majors de 31 anys): columna

“menors de 31”.

b) Encreuaments amb les variables dependents: els encreuaments es van realitzar

amb les categories indicades en cada taula corresponents a les següents seccions

del qüestionari (vegeu l’annex 2 respecte a la definició i descripció de les variables

construïdes):

· equipament  (al domicili i personal);

· localització de l’equipament  (al dormitori dels fills o al saló/menjador);

· lloc de connexió (al domicili, a la feina o al centre de formació, des del telèfon mòbil); i

tipus de connexió al domicili: amb ADSL o sense;

· experiència: connexió fa més o menys de 5 anys; diària o setmanal/mensual; menys

de 10 hores, entre 10 i 30 hores, o més de 30 hores/setmana;

· activitats realitzades a Internet: consumir, comunicar - compartir, crear - participar, ac-

tivitats pràctiques i compres;

· impacte d’Internet en la gestió del temps: més temps, menys o igual (o no procedent)

respecte a la dedicació a diferents activitats des que s’utilitza Internet;

· multitasca: activitats que es realitzen mentre es treballa o estudia i mentre es mira la

TV;

· gestió del temps: estimació del temps de dedicació i horari de diferents activitats.
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Nota explicativa sobre la lectura de les taules:

· “> 1,7” a la columna “Menors de 18” significa que els enquestats menors de 18 anys

tenen una probabilitat 1,7 vegades major que tots els altres enquestats (majors de 18)

de contestar a la pregunta específica;

· “< 1,7” a la columna “Menors de 18” significa que els enquestats menors de 18 anys

tenen una probabilitat 1,7 vegades menor que tots els altres enquestats (majors de 18)

de contestar a la pregunta específica;

· les cel·les buides indiquen absència de resultats significatius.

Equipament  (al domicili i personal)

Aparells Resultats significatius

Menors de 18 18-30 Menors de 31

telèfon mòbil amb accés a Internet

TV de pagament

VHS

DVD > 2,2 > 2,6

VHS + DVD < 2,2 < 2,5

Casset de butxaca

CD de butxaca

Casset de butxaca + CD de butxa-
ca

MP3 + iPod > 1,7

Casset de butxaca + CD de butxa-
ca + MP3 + iPod

Videojocs > 3,1

Ordinadors portàtils < 2,1

Impressora + escàner < 1,9 < 1,8

Llapis USB (pendrives) < 4,9 > 1,7

Càmera(es) digital(es)
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Localització de l’equipament  al dormitori dels fills

Localització de l’equipament  al saló/menjador

Lloc de connexió i tipus de connexió al domicili

Aparells Resultats significatius

Menors de 18 18-30 Menors de 31

TV > 5,3 > 2,0 > 3,5

VHS/DVD > 6,4 > 1,9 > 4,1

Videojocs > 4,6

Ordinador > 2,4 > 1,9

Impressora/escàner > 3,6 > 1,9 > 2,8

Càmera web

Aparells mòbils > 8,8 > 3,2

Aparells Resultats significatius

Menors de 18 18-30 Menors de 31

TV

VHS/DVD < 1,6

Videojocs

Ordinador

Impressora/escàner

Càmera web

Aparells mòbils

Lloc Resultats significatius

Menors de 18 18-30 Menors de 31

Al domilici

A la feina < 27,5 < 1,5 < 3,0

Al centre de formació > 6,6 > 3,9 > 8,0

Des del telèfon mòbil

Tipus de connexió 
al domicili: ADSL
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Experiència: antiguitat, freqüència i intensitat d’ús

Resultats significatius

Antiguitat Menors de 18 18-30 Menors de 31

Més de 5 anys < 3,3

Freqüència

Connexió setmanal o mensual < 2,8 < 2,0

Intensitat

< 10 h/setmana < 2,0 < 1,6

10-30 h/setmana

> 30 h/setmana > 1,5
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Activitats realitzades a Internet

Activitats Resultats significatius

Menors de 18 18-30 Menors de 31

Consumir

Informació local < 5,0

Informació internacional < 6,0 < 1,4

Informació sobre esports i especta-
cles > 1,5 > 1,5

Llegir la premsa < 8,3

Escoltar la ràdio > 2,2 > 2,0

Veure la TV > 2,1 > 2,4

Entrar en pàgines relacionades 
amb programes de TV > 7,6 > 1,8 > 2,9

Informació en blocs > 1,6 > 1,5

Escoltar música > 3,9 > 2,6 > 3,2

Veure pel·lícules > 4,1 > 2,5 > 3,6

Veure programes de TV gravats (ví-
deo) oferts a Internet > 1,7 > 1,8

Videojocs > 4,1 > 2,2 > 3,3

Pàgines per a adults > 2,0 > 1,8

Passar el temps navegant > 1,5 > 1,6

Compartir / comunicar

Correu electrònic

Messenger > 2,3 > 3,3

Xats > 2,2 > 1,5 > 1,8

Enviar fitxers < 3,0 > 2,2 > 1,5

Enviar fotos o vídeo > 1,8 > 1,7

Baixar música, pel·lícules, progra-
mes, jocs > 2,4 > 2,6

Trucades telefòniques
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Activitats Resultats significatius

Menors de 18 18-30 Menors de 31

Penjar fotos o vídeo > 1,7 > 1,6

Participar en blocs > 1,7 > 1,6

Crear / gestionar blocs > 2,4 > 2,2

Participar en programes de ràdio o 
TV > 2,9 > 1,9 > 2,5

Activitats pràctiques

Treballar < 17,9

Treballar des de casa < 5,9 < 1,4 < 1,8

Buscar feina

Informació sobre la feina

Relacions professionals < 9,2 < 1,5

Banca < 21,7 < 1,4

Informació sobre l’administració < 3,1

Tràmits administratius < 11,0 < 1,5 < 2,2

Informació sobre salut

Informació sobre habitatge > 1,7 > 1,5

Consultar biblioteques, etc.

Estudiar a casa > 2,5 > 1,7 > 2,0

Estudiar (3xl)

Fer deures (3xl) > 13,1 < 13,2

Compres

Alimentació < 2,2 < 2,3

Entrades per a espectacles < 2,2

Bitllets de transport < 3,3 > 1,4

Llibres < 9,7

Música
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Activitats Resultats significatius

Menors de 18 18-30 Menors de 31

Pel·lícules

Videojocs

Lloguer de cotxes, reserves d’hotel

Subhastes > 1,7 > 1,8

Cercar productes, comparar preus < 2,3

Llibres, pel·lícules, còmics, video-
jocs, CD (3xl)

Informació sobre productes (3xl) > 51,1
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Impacte d’Internet en la gestió del temps: més temps, menys o igual (o no procedent)
respecte a la dedicació a diferents activitats des que s’utilitza Internet (els resultats en-

tre claudàtors s’han obtingut eliminant de la comparació els enquestats que van respondre

“igual”)

Activitats Resultats significatius

Menors de 18 18-30 Menors de 31

Relacions familiars amb 
la gent de casa

Més > 3,9

Menys > 1,7 > 1,8

Igual

No procedent

Relacions familiars fora 
de casa

Més

Menys > 3,8 > 2,1

Igual < 2,6 < 1,7

No procedent

Relacions personals no 
familiars

Més > 2,6 > 1,5

Menys [[> 3,2]] [[> 1,8]]

Igual < 3,0 < 1,5

No procedent

Relacions professionals

Més < 3,9

Menys > 3,5

Igual

No procedent > 5,2 > 2,0



Internet en el context audiovisual de Catalunya 349 Taules resum de resultats significatius

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

Activitats Resultats significatius

Menors de 18 18-30 Menors de 31

Veure la TV

Més > 5,8 > 2,6

Menys < 2,1

Igual

No procedent

Participar en TV

Més

Menys > 1,8 > 1,6

Igual < 2,9

No procedent < 7,5 < 1,9 < 2,6

Anar al cinema

Més > 2,9 > 1,8 > 2,5

Menys

Igual

No procedent

VHS/DVD

Més > 2,6 > 1,6 > 2,0

Menys [[> 2,6]] [[> 1,7]]

Igual < 2,6 < 1,4 < 1,7

No procedent

Videojocs

Més > 1,7 > 2,0

Menys > 2,0 > 2,2

Igual > 1,4 > 1,6

No procedent < 3,3 < 2,4 < 2,8
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Activitats Resultats significatius

Menors de 18 18-30 Menors de 31

Ràdio

Més > 2,0 > 2,0

Menys [[> 1,7]]

Igual < 1,7 < 1,9

No procedent > 3,4

Participar a la ràdio

Més > 2,2 > 2,2

Menys > 1,8 > 1,8

Igual < 4,6

No procedent < 5,6 < 2,1 < 2,7

Música

Més > 3,7 > 2,5 > 3,3

Menys < 2,2 < 2,2

Igual < 3,5 < 1,9 < 2,4

No procedent

Premsa en paper

Més > 2,0

Menys < 3,8

Igual

No procedent > 6,4 > 3,4

Premsa

Més > 2,2 > 1,9

Menys

Igual < 2,2 < 2,1

No procedent > 4,3 [[< 2,4]]
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Activitats Resultats significatius

Menors de 18 18-30 Menors de 31

Llegir llibres

Més > 2,7 > 1,6 > 2,0

Menys [[> 1,7]]

Igual < 1,8 < 2,0

No procedent > 3,2

Teatre, concerts

Més > 2,4 > 2,8

Menys

Igual < 1,5

No procedent

Museus, exposicions

Més > 2,2 > 2,0

Menys [[> 3,2]] [[> 2,0]]

Igual < 2,5 < 1,6 < 1,9

No procedent > 4,1

Conferències, actes cul-
turals

Més > 2,6 > 2,2

Menys

Igual < 6,1 < 1,7 < 2,5

No procedent

Reunions, manifestaci-
ons

Més > 3,0 > 3,1

Menys

Igual < 1,7 < 1,8

No procedent
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Activitats Resultats significatius

Menors de 18 18-30 Menors de 31

Actes religiosos

Més

Menys [[> 3,2]] > 1,9 > 2,5

Igual

No procedent

Festes populars

Més > 2,2 > 2,5

Menys

Igual < 1,4 < 1,5

No procedent

Comp. esportives

Més > 7,4

Menys

Igual < 3,2

No procedent

Treballar

Més < 3,9

Menys

Igual < 2,2

No procedent > 10,3 > 2,4

Treballar des de casa

Més < 2,3 < 1,4

Menys

Igual

No procedent > 4,2 > 1,7
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Activitats Resultats significatius

Menors de 18 18-30 Menors de 31

Administració

Més [[< 1,6]] < 1,8

Menys < 13,1 < 1,4 < 1,9

Igual < 7,1 > 1,4

No procedent > 2,3

Estudiar

Més

Menys > 3,7 > 2,3 > 3,8

Igual > 1,3

No procedent < 10,0 < 2,1 < 2,6

Estudiar a casa

Més

Menys > 5,3 > 3,2 > 8,5

Igual

No procedent < 4,7 < 1,9 < 2,3

Anar a classe

Més

Menys [[< 1,9]]

Igual > 11,0 > 2,1 > 3,0

No procedent < 23,8 < 2,3 < 3,2

Practicar esports

Més > 2,9 > 1,8

Menys

Igual

No procedent
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Activitats Resultats significatius

Menors de 18 18-30 Menors de 31

Practicar afeccions

Més > 1,9 > 1,9

Menys

Igual < 1,5 < 1,6

No procedent

Passejar

Més

Menys

Igual < 2,7 < 1,5

No procedent > 3,6

Anar a bars, cafès...

Més > 4,3 > 5,1

Menys < 1,7

Igual

No procedent > 3,6

Anar a comprar

Més > 6,7 > 2,5

Menys < 1,7

Igual

No procedent

Tasques domèstiques

Més > 3,8

Menys

Igual < 4,6 < 1,8

No procedent > 6,1 > 3,0



Internet en el context audiovisual de Catalunya 355 Taules resum de resultats significatius

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

Activitats Resultats significatius

Menors de 18 18-30 Menors de 31

No fer res

Més > 5,8 > 4,5

Menys

Igual

No procedent

Dormir

Més > 13,5 > 6,6

Menys

Igual < 2,2

No procedent
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Multitasca: activitats que es realitzen mentre es treballa o estudia i mentre es mira la
TV

Activitats Resultats significatius (mostra de 364)

Menors de 18 18-30 Menors de 31

Mentre es treballa o es-
tudia

Parlar per telèfon > 6,1

Escriure i enviar SMS > 2,2 < 3,2 < 2,0

Internet i/o mòbil per a 
relacions professionals

Internet i/o mòbil per a 
cercar informació pro-
fessional

Internet i/o mòbil per a 
rel. NO professionals

Internet i/o mòbil per a 
cercar informació NO 
professional

Veure la TV < 3,7 < 2,4

Veure pel·lícules < 2,4

Escoltar la ràdio

Escoltar música

Participar en TV/ràdio < 2,0 < 2,7

Videojocs < 2,4 < 1,8

Llegir la premsa o revis-
tes > 2,2

Llegir la premsa o revis-
tes a Internet > 4,7 > 1,6

Consultar, participar o 
gestionar blocs
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Activitats Resultats significatius (mostra de 364)

Menors de 18 18-30 Menors de 31

Cercar informació so-
bre TV < 1,7

Cercar informació so-
bre espectacles > 2,3

Cercar informació so-
bre actes culturals > 3,7

Cercar informació so-
bre afeccions, esports, 
compres

> 2,1
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Activitats Resultats significatius (mostra de 364)

Menors de 18 18-30 Menors de 31

Mentre es mira la TV

Parlar per telèfon

Escriure i enviar SMS < 3,9 < 4,3

Usar l’ordinador < 2,4 < 2,2

Usar eines de comuni-
cació a Internet < 2,4 < 2,1

Navegar per Internet < 2,6 < 2,4

Usar el teletext

Zàping

Veure pel·lícules en 
una altra TV < 1,8 < 1,9

Videojocs < 2,5 < 1,9 < 3,1

Escoltar la ràdio

Escoltar música

Participar en TV/ràdio < 2,0 < 2,2

Llegir la premsa o re-
vistes

Llegir la premsa o re-
vistes a Internet < 2,8 < 2,2

Llegir llibres

Treballar > 3,1

Estudiar < 2,9 < 1,8 < 2,8

Tasques domèstiques

Esmorzar, dinar, sopar



Internet en el context audiovisual de Catalunya 359 Taules resum de resultats significatius

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

Gestió del temps: estimació del temps de dedicació i horari de diferents activitats

Activitats Resultats significatius

Menors de 18 18-30 Menors de 31

Veure la TV

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0

0-2

2-4

4-8

8-12

més de 12

Horari

Matí (8 a. m. - 2 p. m.)

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.) > 1,5 > 1,6

Tarda (4 p. m. - 8 p. m.) > 7,6 > 2,0

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.) < 3,8 < 1,7

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora > 2,8 > 2,1

Mai



Internet en el context audiovisual de Catalunya 360 Taules resum de resultats significatius

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

Anar al cinema Menors de 18 18-30 Menors de 31

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0

0-2

2-4

4-8

8-12

més de 12

Horari

Matí (8 a. m. - 2 p. m.) < 4,4

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

> 12,4

Tarda (4 p. m. - 8 p. m.) > 3,9 < 1,8

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

< 4,0

Nit (12 a. m. - 8 a. m.) > 3,1 > 3,0

A qualsevol hora > 2,7 > 3,6

Mai
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VHS/DVD Menors de 18 18-30 Menors de 31

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0

0-2

2-4

4-8 > 2,4 > 2,2

8-12

més de 12

Horari

Matí (8 a. m. - 2 p. m.)

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

Tarda (4 p. m. - 8 p. m.)

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.) < 2,0 < 1,4

Nit (12 a. m. - 8 a. m.) > 2,0 > 2,2

A qualsevol hora > 1,8 > 2,3

Mai
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Videojocs Menors de 18 18-30 Menors de 31

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0 < 3,6 < 2,1 < 2,8

0-2 > 1,9 > 2,2

2-4

4-8 > 2,6

8-12 > 6,3 > 14,5

més de 12

Horari

Matí (8 a. m. - 2 p. m.)

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.) > 8,1

Tarda (4 p. m. - 8 p. m.) > 5,3 > 2,4 > 5,0

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.) > 1,7 > 1,8

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora > 3,0 > 2,2 > 3,2

Mai < 3,5 < 2,2 < 2,9
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Escoltar la ràdio Menors de 18 18-30 Menors de 31

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0 > 3,1

0-2 > 4,0

2-4 < 1,6

4-8

8-12

més de 12 < 5,5

Horari

Matí (8 a. m. - 2 p. m.) < 4,3

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

Tarda (4 p. m. - 8 p. m.)

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora

Mai > 5,1
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Escoltar música Menors de 18 18-30 Menors de 31

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0 > 6,3

0-2 < 1,9 < 1,6

2-4

4-8

8-12

més de 12 > 1,8 > 1,7

Horari

Matí (8 a. m. - 2 p. m.)

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.) > 2,9

Tarda (4 p. m. - 8 p. m.)

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

Nit (12 a. m. - 8 a. m.) > 2,1 > 2,2

A qualsevol hora > 1,6 > 1,5

Mai
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Llegir la premsa Menors de 18 18-30 Menors de 31

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0 > 18,5 > 5,2

0-2 > 2,3

2-4

4-8 < 1,5

8-12

més de 12

Horari

Matí (8 a. m. - 2 p. m.) < 2,9 < 1,5

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

Tarda (4 p. m. - 8 p. m.)

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora > 1,6 > 1,5

Mai > 13,8 > 5,2



Internet en el context audiovisual de Catalunya 366 Taules resum de resultats significatius

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

Llegir revistes Menors de 18 18-30 Menors de 31

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0

0-2

2-4 < 1,5

4-8

8-12

més de 12 > 5,6

Horari

Matí (8 a. m. - 2 p. m.)

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.) > 4,7

Tarda (4 p. m. - 8 p. m.)

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.) < 1,6

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora > 1,5 > 1,4

Mai
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Llegir llibres Menors de 18 18-30 Menors de 31

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0 > 2,0

0-2

2-4

4-8

8-12

més de 12

Horari

Matí (8 a. m. - 2 p. m.)

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

Tarda (4 p. m. - 8 p. m.) > 2,7

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.) < 1,3

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora

Mai
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Navegar per Internet Menors de 18 18-30 Menors de 31

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0 > 18,5

0-2 < 3,1 < 2,6

2-4

4-8

8-12

més de 12 > 1,7 > 1,5

Horari

Matí (8 a. m. - 2 p. m.) < 1,7 < 1,9

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

Tarda (4 p. m. - 8 p. m.) > 3,0

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.) > 2,0 < 2,3 < 1,8

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora < 2,1 > 2,4 > 1,9

Mai
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Comunicació per 
Internet Menors de 18 18-30 Menors de 31

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0 < 5,2

0-2 < 2,1 < 1,9

2-4

4-8

8-12

més de 12 > 2,0 > 2,0

Horari

Matí (8 a. m. - 2 p. m.) < 1,8 < 2,1

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

Tarda (4 p. m. - 8 p. m.) > 3,1

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.) > 2,6 < 1,7

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora > 2,0 > 1,7

Mai < 4,3
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Llegir, participar o 
gestionar blocs Menors de 18 18-30 Menors de 31

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0 < 2,2 < 2,0

0-2 > 1,7 > 1,7

2-4 > 1,7

4-8

8-12

més de 12

Horari

Matí (8 a. m. - 2 p. m.) < 2,6 < 3,3

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

Tarda (4 p. m. - 8 p. m.)

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora > 2,5 > 2,4

Mai < 1,9 < 1,9
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Baixar música, 
pel·lícules, programes, 

jocs... 
Menors de 18 18-30 Menors de 31

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0 < 2,4 < 2,5

0-2

2-4

4-8 > 4,0 > 2,3

8-12 > 2,1 > 2,3

més de 12 > 2,3 > 2,4

Horari

Matí (8 a. m. - 2 p. m.)

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.) > 7,8 > 4,8

Tarda (4 p. m. - 8 p. m.) > 6,7 > 3,3

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.) > 2,8 < 1,7

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora > 2,5 > 2,5

Mai < 2,5 < 2,5
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Escriure i enviar SMS Menors de 18 18-30 Menors de 31

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0 < 3,2 < 2,9

0-2 > 1,8 > 1,6

2-4

4-8

8-12

més de 12

Horari

Matí (8 a. m. - 2 p. m.) < 2,6

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

Tarda (4 p. m. - 8 p. m.) > 6,9 > 2,0

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora > 3,9 > 3,4

Mai > 4,2 < 4,7
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Treballar des de casa Menors de 18 18-30 Menors de 31

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0 > 3,3 > 1,4 > 1,7

0-2

2-4 < 1,7

4-8

8-12

més de 12

Horari

Matí (8 a. m. - 2 p. m.)

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

Tarda (4 p. m. - 8 p. m.)

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.) < 4,9 < 1,6 < 2,0

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora

Mai > 1,4 > 1,6
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Gestió/administració Menors de 18 18-30 Menors de 31

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0 > 11,4 > 1,6 > 2,7

0-2 < 7,5 < 1,6

2-4 < 1,9 < 2,3

4-8

8-12

més de 12

Horari

Matí (8 a. m. - 2 p. m.)

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

Tarda (4 p. m. - 8 p. m.) < 1,9 < 1,8

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.) < 2,9 < 3,2

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora < 3,4 > 1,5

Mai > 8,6 > 1,6 > 2,8
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Estudiar a casa Menors de 18 18-30 Menors de 31

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0 < 4,7 < 1,7 < 2,1

0-2

2-4 > 2,9

4-8

8-12 > 1,8 > 1,8

més de 12 > 2,4 > 2,5

Horari

Matí (8 a. m. - 2 p. m.)

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.) > 5,2 > 3,2

Tarda (4 p. m. - 8 p. m.) > 5,0 > 2,6

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora > 2,3 > 2,5

Mai < 5,4 < 1,9 < 2,4
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Tasques domèstiques Menors de 18 18-30 Menors de 31

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0 > 3,9

0-2 > 2,3 > 2,4 > 3,0

2-4

4-8 < 4,3 < 1,7

8-12

més de 12 < 4,5 < 4,9

Horari

Matí (8 a. m. - 2 p. m.)

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

Tarda (4 p. m. - 8 p. m.) < 1,7 < 1,7

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.) < 1,4

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora

Mai > 5,0 > 2,3
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No fer res Menors de 18 18-30 Menors de 31

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0 < 1,5 < 1,6

0-2

2-4

4-8

8-12

més de 12

Matí (8 a. m. - 2 p. m.)

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

Tarda (4 p. m. - 8 p. m.)

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora > 2,0 > 1,5 > 1,7

Mai < 1,7 < 1,8
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5.3. Nivell d’estudis

Descripció de les anàlisis realitzades: 

a) Denominació dels grups:

· Enquestats que han contestat “no té estudis” o “EGB” o “ESO”: primaris

· Enquestats que han contestat “batxillerat”: secundaris

· Enquestats que han contestat “diplomatura” o “llicenciatura” o “màster” o “doctorat”:

universitaris

b) Comparacions dins la variable independent (nivell d’estudis): (705 enquestats; ex-

cepte en el cas del multitasca: 361 enquestats;163 vegeu el capítol 3)

· Enquestats que han contestat “no té estudis” o “EGB” o “ESO” respecte a tots els altres:

columna “primaris”;

· Enquestats que han contestat “diplomatura” o “llicenciatura” o “màster” o “doctorat” res-

pecte a tots els altres: columna “universitaris”.

c) Encreuaments amb les variables dependents: els encreuaments es van realitzar amb

les categories indicades en cada taula corresponents a les següents seccions del qües-

tionari (vegeu l’annex 2 respecte a la definició i descripció de les variables construïdes):

· equipament  (al domicili i personal);

· localització de l’equipament  (al dormitori dels fills o al saló/menjador);

· lloc de connexió (al domicili, a la feina o al centre de formació, des del telèfon mòbil); i

tipus de connexió al domicili: amb ADSL o sense;

· experiència: connexió fa més o menys de 5 anys; diària o setmanal/mensual; menys

de 10 hores, entre 10 i 30 hores, o més de 30 hores/setmana;

163 En aquest cas, la mostra completa és de 705 i no de 708 enquestats, com en les altres anàlisis, perquè hi ha tres
enquestats que no han contestat la pregunta sobre el nivell d’estudis i, per tant, han estat exclosos. La mateixa variació es
produeix en la mostra reduïda dins l’apartat de multitasca, i són aquí 361 enquestats i no els 364 habituals.
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· activitats realitzades a Internet: consumir, comunicar - compartir, crear - participar, ac-

tivitats pràctiques i compres;

· impacte d’Internet en la gestió del temps: més temps, menys o igual (o no procedent)

respecte a la dedicació a diferents activitats des que s’utilitza Internet;

· multitasca: activitats que es realitzen mentre es treballa o estudia i mentre es mira la

TV;

· gestió del temps: estimació del temps de dedicació i horari de diferents activitats.

Nota explicativa sobre la lectura de les taules:

· “> universitaris 1.7” en la columna “primaris” significa que els enquestats que han con-

testat “no té estudis” o “EGB” o “ESO” tenen una probabilitat 1,7 vegades major que els

enquestats que han contestat “diplomatura” o “llicenciatura” o “màster” o “doctorat” de

contestar a la pregunta específica;

· “< universitaris 1.7” en la columna “primaris” significa que els enquestats que han con-

testat “no té estudis” o “EGB” o “ESO” tenen una probabilitat 1,7 vegades menor que els

enquestats que han contestat “diplomatura” o “llicenciatura” o “màster” o “doctorat” de

contestar a la pregunta específica;

· les cel·les buides indiquen absència de resultats significatius.
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Equipament  (al domicili i personal)

Localització de l’equipament  al dormitori dels fills

Aparells Resultats significatius

primaris universitaris

telèfon mòbil amb accés a Internet

TV de pagament

VHS > universitaris 3,7 < primaris 3,7

DVD

VHS + DVD

Casset de butxaca > secundaris 10,6

CD de butxaca

Casset de butxaca + CD de butxaca

MP3 + iPod

Casset de butxaca + CD de butxaca 
+ MP3 + iPod

Videojocs > universitaris 2,3 < primaris 2,3

Ordinadors portàtils < universitaris 2,4 > primaris 2,5
> secundaris 2,6

Impressora + escàner < secundaris 2,0

Llapis USB (pendrives) < secundaris 3,0
< universitaris 4,3 > primaris 4,3

Càmera(es) digital(s)

Aparells Resultats significatius

primaris universitaris

TV > universitaris 2,5 < primaris 2,5

VHS/DVD > universitaris 3,1 < primaris 3,1

Videojocs

Ordinador < secundaris 2,1

Impressora/escàner > universitaris 2,7 < primaris 2,7

Càmera web > universitaris 3,4 < primaris 3,4

Aparells mòbils > universitaris 2,9 < primaris 2,9
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Localització de l’equipament  al saló/menjador

Lloc de connexió i tipus de connexió al domicili

Experiència: antiguitat, freqüència, i intensitat d’ús

Aparells Resultats significatius

primaris universitaris

TV

VHS/DVD

Videojocs

Ordinador

Impressora/escàner

Càmera web

Aparells mòbils

Lloc Resultats significatius

primaris universitaris

Al domicili

A la feina < secundaris 3,4
< universitaris 12,6

> primaris 12,7
> secundaris 3,8

Al centre de formació > universitaris 3,4 > primaris 3,4
> secundaris 2,2

Des del telèfon mòbil

Tipus de connexió al domicili: 
ADSL

Resultats significatius

Antiguitat primaris universitaris

Més de 5 anys < universitaris 2,3 > primaris 2,3

Freqüència

Connexió setmanal o 
mensual

Intensitat

< 10 h/setmana

10-30 h/setmana

> 30 h/setmana
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Activitats realitzades a Internet

Activitats Resultats significatius

primaris universitaris

Consumir

Informació local < secundaris 2,3
< universitaris 3,4 > primaris 3,4

Informació internacional < secundaris 2,1
< universitaris 2,6 > primaris 2,6

Informació sobre esports i es-
pectacles

Llegir la premsa < secundaris 2,3
< universitaris 3,9

> primaris 3,9
> secundaris 1,7

Escoltar la ràdio

Veure la TV

Entrar en pàgines relaciona-
des amb programes de TV

> secundaris 2,0
> universitaris 2,6 < primaris 2,6

Informació en blocs

Escoltar música

Veure pel·lícules > secundaris 2,4
> universitaris 2,6 < primaris 2,6

Veure programes de TV gra-
vats (vídeo) oferts a Internet

Videojocs > secundaris 2,0
> universitaris 3,5

< primaris 3,5
< secundaris 1,7

Pàgines per a adults

Passar el temps navegant

Compartir / comunicar

Correu electrònic

Messenger > secundaris 2,9
> universitaris 3,3 < primaris 3,3

Xats

Enviar fitxers < universitaris 2,6 > primaris 2,6
> secundaris 1,9

Enviar fotos o vídeo

Baixar música, pel·lícules, 
programes, jocs

Trucades telefòniques

Crear / participar

Penjar fotos o vídeo

Participar en blocs

Crear / gestionar blocs

Participar en programes de 
ràdio o TV 
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Activitats Resultats significatius

primaris universitaris

Activitats pràctiques

Treballar < secundaris 2,1
< universitaris 3,6

> primaris 3,6
> secundaris 1,7

Treballar des de casa < universitaris 4,6 > primaris 4,6
> secundaris 2,7

Buscar feina

Informació sobre la feina < universitaris 2,1 > primaris 2,1
> secundaris 1,6

Relacions professionals < universitaris 3,3 > primaris 3,3
> secundaris 2,6

Banca < secundaris 2,4
< universitaris 4,3

> primaris 4,3
> secundaris 1,8

Informació sobre l’administra-
ció > secundaris 1,7

Tràmits administratius < secundaris 2,6
< universitaris 4,0

> primaris 4,0
> secundaris 1,5

Informació sobre salut

Informació sobre habitatge

Consultar biblioteques, etc,

Estudiar a casa

Estudiar (3xl)

Fer deures (3xl)

Compres

Alimentació > secundaris 2,0

Entrades per a espectacles < universitaris 2,0 > primaris 2,0

Bitllets de transport < secundaris 2,2
< universitaris 3,2

> primaris 3,2
> secundaris 1,5

Llibres < universitaris 2,4 > primaris 2,4
> secundaris 1,7

Música

Pel·lícules

Videojocs

Lloguer de cotxes, reserves 
d’hotel

Subhastes

Cercar productes, comparar 
preus

< secundaris 3,0
< universitaris 2,8 > primaris 2,8

Llibres, pel·lícules, còmics, vi-
deojocs, CD (3xl)

Informació sobre productes 
(3xl) > universitaris 7,2 < primaris 7,2
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Impacte d’Internet en la gestió del temps: més temps, menys temps o igual (o no pro-
cedent) respecte a la dedicació a diferents activitats des que s’utilitza Internet (els re-

sultats entre claudàtors s’han obtingut eliminant de la comparació els enquestats que van

respondre “igual”)

Activitats Resultats significatius

primaris universitaris

Relacions familiars amb la 
gent de casa

Més

Menys

Igual

No procedent

Relacions familiars fora de 
casa

Més

Menys

Igual

No procedent

Relacions personals no fami-
liars

Més

Menys

Igual

No procedent

Relacions professionals

Més

Menys

Igual

No procedent > universitaris 3,2 < primaris 3,2
< secundaris 2,8

Veure la TV

Més > secundaris 10,1
> universitaris 5,2 < primaris 5,2

Menys < universitaris 2,0 > primaris 2,0

Igual

No procedent
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Activitats Resultats significatius

primaris universitaris

Participar en TV

Més

Menys > secundaris 1,9

Igual

No procedent [[< primaris 2,2]]
[[< secundaris 1,9]]

Anar al cinema

Més

Menys

Igual

No procedent > universitaris 3,3 < primaris 3,3

VHS/DVD

Més

Menys

Igual

No procedent

Videojocs

Més

Menys

Igual

No procedent

Ràdio

Més

Menys

Igual

No procedent [[< primaris 3,3]]

Participar a la ràdio

Més

Menys

Igual

No procedent
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Activitats Resultats significatius

primaris universitaris

Música

Més > universitaris 2,1 < primaris 2,1

Menys

Igual

No procedent

Premsa en paper

Més

Menys

Igual

No procedent

Premsa

Més

Menys

Igual

No procedent

Llegir llibres

Més > secundaris 2,7
> universitaris 3,5 < primaris 3,5

Menys

Igual < secundaris 2,0
< universitaris 2,3 > primaris 2,3

No procedent

Teatre, concerts

Més

Menys

Igual

No procedent

Museus, exposicions

Més

Menys > secundaris 7,8
> universitaris 2,9 < primaris 2,9

Igual < secundaris 2,5
< universitaris 2,5 > primaris 2,5

No procedent
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Activitats Resultats significatius

primaris universitaris

Conferències, actes culturals

Més

Menys

Igual < secundaris 2,1
< universitaris 3,2

> primaris 3,2
> secundaris 1,5

No procedent

Reunions, manifestacions

Més

Menys

Igual

No procedent

Actes religiosos

Més

Menys > secundaris 7,5
> universitaris 3,4 < primaris 3,4

Igual

No procedent

Festes populars

Més

Menys

Igual

No procedent

Comp. esportives

Més > secundaris 3,8
> universitaris 3,8 < primaris 3,8

Menys

Igual < universitaris 2,1 > primaris 2,1

No procedent

Treballar

Més < universitaris 2,2 > primaris 2,2
> secundaris 1,7

Menys

Igual

No procedent > secundaris 2,5
> universitaris 8,1

< primaris 8,1
< secundaris 3,2
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Activitats Resultats significatius

primaris universitaris

Treballar des de casa

Més < universitaris 3,9 > primaris 3,9
> secundaris 2,3

Menys

Igual

No procedent > secundaris 2,6
> universitaris 5,4

< primaris 5,4
< secundaris 2,1

Administració

Més < universitaris 3,2 > primaris 3,2

Menys < universitaris 3,3 > primaris 3,3

Igual

No procedent > universitaris 3,4 < primaris 3,4
< secundaris 1,7

Estudiar

Més > secundaris 2,0

Menys

Igual

No procedent

Estudiar a casa

Més > secundaris 1,6

Menys

Igual

No procedent

Anar a classe

Més

Menys < universitaris 3,3 > primaris 3,3

Igual

No procedent

Practicar esports

Més

Menys

Igual

No procedent
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Activitats Resultats significatius

primaris universitaris

Practicar afeccions

Més

Menys

Igual

No procedent

Passejar

Més

Menys > secundaris 3,7 > secundaris 2,5

Igual < secundaris 2,8
< universitaris 2,1 > primaris 2,1

No procedent

Anar a bars, cafès...

Més

Menys

Igual > secundaris 3,7
> universitaris 4,2 < primaris 4,2

No procedent

Anar a comprar

Més

Menys

Igual

No procedent

Tasques domèstiques

Més

Menys

Igual > secundaris 3,9
> universitaris 5,6 < primaris 5,7

No procedent

No fer res

Més > universitaris 6,6 < primaris 6,6
< secundaris 3,3

Menys

Igual

No procedent
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Activitats Resultats significatius

primaris universitaris

Dormir

Més > secundaris 5,6
> universitaris 8,8 < primaris 8,8

Menys

Igual

No procedent
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Multitasca: activitats que es realitzen mentre es treballa o estudia i mentre es mira la TV 

Activitats Resultats significatius (mostra de 361)

Mentre es treballa o estudia primaris universitaris

Parlar per telèfon > secundaris 3,3
> universitaris 6,4 < primaris 6,4

Escriure i enviar SMS > universitaris 2,3 < primaris 2,3

Internet i/o mòbil per a relaci-
ons professionals > universitaris 4,9 < primaris 4,9

Internet i/o mòbil per a cercar 
informació professional > universitaris 5,0 < primaris 4,9

< secundaris 2,5

Internet i/o mòbil per a relaci-
ons NO professionals

Internet i/o mòbil per a cercar 
informació NO professional

Veure la TV < universitaris 3,1 > primaris 3,1

Veure pel·lícules

Escoltar la ràdio

Escoltar música

Participar en TV/ràdio

Videojocs

Llegir la premsa o revistes

Llegir la premsa o revistes a 
Internet

> secundaris 2,5
> universitaris 4,7

< primaris 4,7
< secundaris 1,9

Consultar, participar o gestio-
nar blocs

Cercar informació sobre TV

Cercar informació sobre es-
pectacles

Cercar informació sobre ac-
tes culturals

Cercar informació sobre afec-
cions, esports, compres
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Activitats Resultats significatius (mostra de 361)

Mentre es mira la TV primaris universitaris

Parlar per telèfon

Escriure i enviar SMS

Usar l’ordinador

Usar eines de comunicació 
a Internet

Navegar per Internet

Usar el teletext

Zàping

Veure pel·lícules en una 
altra TV

Videojocs

Escoltar la ràdio

Escoltar música

Participar en TV/ràdio

Llegir la premsa o revistes

Llegir la premsa o revistes a 
Internet

Llegir llibres > secundaris 4,4 > secundaris 1,8

Treballar > universitaris 3,0 < primaris 3,0

Estudiar

Tasques domèstiques

Esmorzar, dinar, sopar
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Gestió del temps: estimació del temps de dedicació i horari de diferents activitats

Activitats Resultats significatius

primaris universitaris

Veure la TV

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0

0-2

2-4

4-8

8-12

més de 12 < secundaris 1,7

Horari

Matí (8 a. m. - 2 p. m.)

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

Tarda (4 p. m. - 8 p. m.) > secundaris 3,2
> universitaris 6,3 < primaris 6,3

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

< secundaris 2,3
< universitaris 3,8

> primaris 3,8
> secundaris 1,7

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora > secundaris 2,9
> universitaris 4,0 < primaris 3,9

Mai
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Anar al cinema primaris universitaris

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0

0-2

2-4

4-8

8-12

més de 12

Horari

Matí (8 a. m. - 2 p. m.)

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

Tarda (4 p. m. - 8 p. m.) > universitaris 2,4 < primaris 2,4

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.) < universitaris 2,1 > primaris 2,2

> secundaris 1,6

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora > universitaris 3,8 < primaris 3,8

Mai
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VHS/DVD primaris universitaris

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0

0-2

2-4

4-8

8-12

més de 12

Horari

Matí (8 a. m. - 2 p. m.)

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

Tarda (4 p. m. - 8 p. m.)

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

< secundaris 2,1
< universitaris 3,7

> primaris 3,7
> secundaris 1,8

Nit (12 a. m. - 8 a. m.) < secundaris 3,0

A qualsevol hora > secundaris 2,4
> universitaris 3,4

< primaris 3,4

Mai
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Videojocs primaris universitaris

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0 < secundaris 2,2
< universitaris 2,8

> primaris 2,8

0-2

2-4

4-8

8-12

més de 12

Horari

Matí (8 a. m. - 2 p. m.)

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

Tarda (4 p. m. - 8 p. m.) > universitaris 4,9 < primaris 4,9
< secundaris 2,5

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora > secundaris 3,1
> universitaris 4,3

< primaris 4,3

Mai < secundaris 2,2
< universitaris 3,4

> primaris 3,3
> secundaris 1,5
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Escoltar la ràdio primaris universitaris

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0

0-2 > secundaris 2,7
> universitaris 2,6

< primaris 2,6

2-4

4-8

8-12

més de 12

Horari

Matí (8 a. m. - 2 p. m.) < secundaris 2,4
< universitaris 3,3

> primaris 3,3

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

Tarda (4 p. m. - 8 p. m.)

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora

Mai > universitaris 3,5 < primaris 3,5
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Escoltar música primaris universitaris

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0

0-2

2-4

4-8

8-12

més de 12

Horari

Matí (8 a. m. - 2 p. m.) < universitaris 8,7 > primaris 8,8

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

Tarda (4 p. m. - 8 p. m.)

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora

Mai
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Llegir la premsa primaris universitaris

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0 > secundaris 6,7
> universitaris 12,7

< primaris 12,6

0-2 > secundaris 2,0
> universitaris 2,7

< primaris 2,7

2-4

4-8 < secundaris 3,6
< universitaris 4,9

> primaris 4,9

8-12 < universitaris 7,4 > primaris 7,4
> secundaris 2,6

més de 12

Horari

Matí (8 a. m. - 2 p. m.)

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

Tarda (4 p. m. - 8 p. m.)

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora

Mai > secundaris 16,9
> universitaris 8,8

< primaris 8,8
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Llegir revistes primaris universitaris

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0

0-2 < secundaris 1,6

2-4 > secundaris 1,8

4-8

8-12

més de 12

Horari

Matí (8 a. m. - 2 p. m.)

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

Tarda (4 p. m. - 8 p. m.)

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

< universitaris 3,0 > primaris 3,0

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora

Mai
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Llegir llibres primaris universitaris

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0 > universitaris 2,9 < primaris 2,9

0-2 < secundaris 1,6

2-4

4-8

8-12

més de 12

Horari

Matí (8 a. m. - 2 p. m.)

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

Tarda (4 p. m. - 8 p. m.)

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

< universitaris 2,6 > primaris 2,6
> secundaris 1,8

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora

Mai
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Navegar per Internet primaris universitaris

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0

0-2

2-4

4-8

8-12

més de 12

Horari

Matí (8 a m. - 2 p. m.)

Migdia
(2 p. m. - 4 p m.)

Tarda (4 p. m. - 8 p. m.)

Prime time
(8 p. m. - 12 a m.)

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora

Mai
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Comunicació per Internet primaris universitaris

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0

0-2

2-4

4-8

8-12

més de 12

Horari

Matí (8 a. m. - 2 p. m.)

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

Tarda (4 p. m. - 8 p. m.) > secundaris 2,4
> universitaris 2,5

< primaris 2,5

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora

Mai
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Llegir, participar o 
gestionar blocs primaris universitaris

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0

0-2

2-4

4-8

8-12

més de 12

Horari

Matí (8 a. m. - 2 p. m.)

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

Tarda (4 p. m. - 8 p. m.)

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora

Mai
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Baixar música, pel·lícules, 
programes, jocs... primaris universitaris

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0

0-2

2-4

4-8

8-12

més de 12

Horari

Matí (8 a. m. - 2 p. m.)

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

> secundaris 13,9
> universitaris 6,2

< primaris 6,2

Tarda (4 p. m. - 8 p. m.) > secundaris 3,2
> universitaris 4,6

< primaris 4,6

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora

Mai
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Escriure i enviar SMS primaris universitaris

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0

0-2

2-4

4-8

8-12 < secundaris 8,1

més de 12

Horari

Matí (8 a. m. - 2 p. m.)

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

Tarda (4 p. m. - 8 p. m.) > secundaris 6,7

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora

Mai
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Treballar des de casa primaris universitaris

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0 > universitaris 4,9 < primaris 4,9
< secundaris 2,7

0-2 < universitaris 2,8 > primaris 2,8
> secundaris 1,8

2-4

4-8 < universitaris 7,9 > primaris 7,9
> secundaris 2,8

8-12

més de 12

Horari

Matí (8 a. m. - 2 p. m.)

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

Tarda (4 p. m. - 8 p. m.)

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

< universitaris 3,4 > primaris 3,4
> secundaris 2,6

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora

Mai > universitaris 3,3 < primaris 3,3
< secundaris 2,5
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Gestió/administració primaris universitaris

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0 > secundaris 3,2
> universitaris 5,9

< primaris 5,9
< secundaris 1,8

0-2 < universitaris 2,8 > primaris 2,8
> secundaris 1,5

2-4

4-8

8-12

més de 12

Horari

Matí (8 a. m. - 2 p. m.)

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

Tarda (4 p. m. - 8 p. m.)

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

< universitaris 4,2 > primaris 4,2

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora

Mai > secundaris 2,6
> universitaris 4,6

< primaris 4,6
< secundaris 1,8
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Estudiar a casa primaris universitaris

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0

0-2

2-4

4-8

8-12

més de 12

Horari

Matí (8 a. m. - 2 p. m.)

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

> secundaris 4,2
> universitaris 3,7

< primaris 3,7

Tarda (4 p. m. - 8 p. m.) > universitaris 2,3 < primaris 2,3

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora

Mai
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Tasques domèstiques primaris universitaris

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0

0-2

2-4

4-8

8-12

més de 12

Horari

Matí (8 a. m. - 2 p. m.)

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

Tarda (4 p. m. - 8 p. m.)

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

< universitaris 2,4 > primaris 2,4
> secundaris 1,7

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora

Mai
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No fer res primaris universitaris

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0

0-2

2-4

4-8

8-12

més de 12 > universitaris 4,0 < primaris 4,0

Horari

Matí (8 a. m. - 2 p. m.)

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

Tarda (4 p. m. - 8 p. m.)

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora

Mai
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5.4. Situació laboral

Descripció de les anàlisis realitzades:

a) Denominació dels grups:

· Enquestats que han contestat “treballa a temps complet”: t. complet

· Enquestats que han contestat “treballa a temps parcial”: t. parcial

· Enquestats que han contestat “treballa per compte propi”: autònoms

· Enquestats que han contestat “aturat amb subsidi” o “aturat sense subsidi”: aturats

· Enquestats que han contestat “jubilat” o “mestressa de casa”: jubilats/fd

· Enquestats que han contestat “estudiant”: estudiants

b) Comparacions dins la variable independent (situació laboral): (708 enquestats; ex-

cepte en el cas del multitasca: 364 enquestats; vegeu el capítol 3)

· Enquestats que han contestat “treballa a temps complet” respecte a tots els altres: co-

lumna “t. complet”;

· Enquestats que han contestat “treballa per compte propi” respecte a tots els altres: co-

lumna “autònoms”;

· Enquestats que han contestat “estudiant” respecte a tots els altres: columna “estudi-

ants”.

c) Encreuaments amb les variables dependents: els encreuaments es van realitzar amb

les categories indicades en cada taula corresponents a les següents seccions del qües-

tionari (vegeu l’annex 2 respecte a la definició i descripció de les variables construïdes):

· equipament (al domicili i personal);

· localització de l’equipament (al dormitori dels fills o al saló/menjador);

· lloc de connexió (al domicili, a la feina o al centre de formació, des del telèfon mòbil); i

tipus de connexió al domicili: amb ADSL o sense

· experiència: connexió fa més o menys de 5 anys; diària o setmanal/mensual; menys

de 10 hores, entre 10 i 30 hores, o més de 30 hores/setmana;
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· activitats realitzades a Internet: consumir, comunicar - compartir, crear - participar, ac-

tivitats pràctiques i compres;

· impacte d’Internet en la gestió del temps: més, menys o igual temps (o no procedent)

respecte a la dedicació a diferents activitats des que s’utilitza Internet;

· multitasca: activitats que es realitzen mentre es treballa o estudia i mentre es mira la

TV;

· gestió del temps: estimació del temps de dedicació i horari de diferents activitats.

Nota explicativa sobre la lectura de les taules:

· “> t. parcial 1,7” en la columna “t. complet” significa que els enquestats que han con-

testat “treballa a temps complet” tenen una probabilitat 1,7 vegades major que els en-

questats que han contestat “treballa a temps parcial” de contestar a la pregunta

específica;

· “< t. parcial 1,7” en la columna “t. complet” significa que els enquestats que han con-

testat “treballa a temps complet” tenen una probabilitat 1,7 vegades menor que els en-

questats que han contestat “treballa a temps parcial” de contestar a la pregunta

específica;

· les cel·les buides indiquen absència de resultats significatius.
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Equipament (al domicili i personal)

Aparells Resultats significatius

t. complet autònoms estudiants

telèfon mòbil amb accés a Inter-
net

TV de pagament > t. parcial 3,6
< jubilats/fd 4,6 > t. parcial 5,7 > t. parcial 4,7

VHS < t. parcial 5,1
< estudiants 4,0 > t. complet 4,0

DVD

VHS+DVD

Casset de butxaca

CD de butxaca < t. parcial 4,0
< aturats 3,6 < t. parcial 5,9 < t. parcial 11,7

< aturats 10,5

Casset de butxaca + CD de but-
xaca

MP3+iPod

Casset de butxaca + CD de but-
xaca + MP3 + iPod < estudiants 2,4 > t. parcial 2,2

> t. complet 2,4
> t. parcial 3,3
> aturats 3,8

Videojocs

Ordinadors portàtils > t. parcial 2,1
> estudiants 1,7

> t. parcial 4,1
> estudiants 3,2

< t. complet 1,7
< autònoms 3,2

Impressora + escàner

Llapis USB (pendrives)

Càmera(es) digital(s)
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Localització de l’equipament al dormitori dels fills

Localització de l’equipament al saló/menjador

Aparells Resultats significatius

t. complet autònoms estudiants

TV < aturats 3,0
< estudiants 4,1 < estudiants 4,2

> t. complet 4,1
> t. parcial 2,7
> autònoms 4,2

VHS/DVD < aturats 3,8
< estudiants 3,8 < estudiants 3,9 > t. complet 3,8

> autònoms 3,9

Videojocs < estudiants 2,9 > t. complet 2,9
> t. parcial 3,7

Ordinador < estudiants 2,3 < estudiants 5,1
> t. complet 2,3
> autònoms 5,1
> aturats 4,4

Impressora/escàner < estudiants 3,5 < t. parcial 4,2
< estudiants 7,7

> t. complet 3,5
> autònoms 7,7

Càmera web

Aparells mòbils < t. parcial 2,6
< estudiants 5,2 < estudiants 6,0

> t. complet 5,2
> autònoms 6,0
> aturats 5,2

Aparells Resultats significatius

t. complet autònoms estudiants

TV

VHS/DVD

Videojocs

Ordinador

Impressora/escàner

Càmera web

Aparells mòbils
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Lloc de connexió i tipus de connexió al domicili

Experiència: antiguitat, freqüència, i intensitat d’ús

Lloc Resultats significatius

t. complet autònoms estudiants

Al domicili

A la feina

> t. parcial 2,6
> autònoms 2,3
> aturats 37,0
> jubilats/fd 90,9
> estudiants 27,0

< t. complet 2,3
> aturats 16,1
> jubilats/fd 40,0
> estudiants 11,8

< t. complet 27,3
< t. parcial 10,4
< autònoms 11,7

Al centre de formació < t. parcial 5,9
< estudiants 17,8

< t. parcial 8,4
< estudiants 25,2

> t. complet 17,9
> t. parcial 3,0
> autònoms 25,0
> aturats 6,6
> jubilats/fd 34,5

Des del telèfon mòbil

Tipus de connexió al domicili: 
ADSL

Resultats significatius

Antiguitat t. complet autònoms estudiants

Més de 5 anys

< autònoms 2,1
> t. parcial 2,0
> jubilats/fd 2,8
> estudiants 1,9

> t. complet 2,1
> t. parcial 4,2
> jubilats/fd 5,8
> estudiants 3,8

< t. complet 1,9
< autònoms 3,8

Freqüència

Connexió setmanal o mensual

Intensitat

< 10 h/setmana

10-30 h/setmana

> 30 h/setmana < autònoms 2,4

> t. complet 2,4
> t. parcial 2,9
> aturats 2,8
> jubilats/fd 4,9
> estudiants 2,9

< autònoms 2,9
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Activitats realitzades a Internet

Activitats Resultats significatius

t. complet autònoms estudiants

Consumir

Informació local > t. parcial 2,0
> estudiants 2,3

< t. complet 2,3

Informació internacional > t. parcial 1,9
> estudiants 2,2

> estudiants 2,2 < t. complet 2,2
< autònoms 2,2

Informació sobre esports i 
espectacles

> jubilats/fd 3,9 > jubilats/fd 3,7

Llegir la premsa > aturats 2,6
> estudiants 2,9

> estudiants 2,4 < t. complet 2,9
< t. parcial 3,3

< autònoms 2,4

Escoltar la ràdio

Veure la TV

Entrar en pàgines relacionades 
amb programes de TV

< estudiants 2,6 < estudiants 2,5 > t. complet 2,6
> autònoms 2,5
> jubilats/fd 5,7

Informació en blocs

Escoltar música < estudiants 2,6 < estudiants 2,9 > t. complet 2,6
> t. parcial 3,6

> autònoms 2,9
> jubilats/fd 5,2

Veure pel·lícules < estudiants 3,6 < estudiants 3,1 > t. complet 3,6
> t. parcial 2,9

> autònoms 3,1
> aturats 4,0

> jubilats/fd 6,3

Veure programes de TV gravats 
(vídeo) oferts a Internet

Videojocs < t. parcial 2,1
< estudiants 2,9

> t. complet 2,9
> aturats 6,0

> jubilats/fd 5,2

Pàgines per a adults

Passar el temps navegant

Compartir / comunicar

Correu electrònic

Messenger < estudiants 7,0 < estudiants 5,0 > t. complet 7,0
> t. parcial 5,4

> autònoms 5,0
> aturats 6,7

> jubilats/fd 7,1

Xats < t. parcial 1,9
< autònoms 2,1
< estudiants 2,4

> t. complet 2,1 > t. complet 2,4

Enviar fitxers > jubilats/fd 2,9 > jubilats/fd 4,3
> estudiants 2,3

< autònoms 2,3
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Activitats Resultats significatius

t. complet autònoms estudiants

Enviar fotos o vídeo < autònoms 1,8
< estudiants 1,6

> t. complet 1,8
> jubilats/fd 3,7

> t. complet 1,6
> jubilats/fd 3,3

Baixar música, pel·lícules, 
programes, jocs

> jubilats/fd 2,6
< estudiants 2,7

> jubilats/fd 2,8
< estudiants 2,4

> t. complet 2,7
> t. parcial 3,5

> autònoms 2,4
> aturats 3,1

> jubilats/fd 6,8

Trucades telefòniques

Crear / participar

Penjar fotos o vídeo

Participar en blocs

Crear / gestionar blocs

Participar en programes de 
ràdio o TV 

Activitats pràctiques

Treballar > aturats 5,2
> jubilats/fd 27,0
> estudiants 5,7

> aturats 7,2
> jubilats/fd 38,5
> estudiants 8,1

> t. complet 5,8
> t. parcial 4,3

> autònoms 8,1

Treballar des de casa < autònoms 6,6
> aturats 5,3

> estudiants 2,6

> t. complet 6,6
> t. parcial 6,0
> aturats 35,7

> jubilats/fd 8,2
> estudiants 17,5

< t. complet 2,6
< t. parcial 2,9

< autònoms 17,5

Buscar feina

Informació sobre la feina > estudiants 2,4 < autònoms 2,4

Relacions professionals < autònoms 2,6
> estudiants 3,0

> t. complet 2,6
> t. parcial 4,1
> aturats 4,9

> jubilats/fd 6,2
> estudiants 7,8

< t. complet 3,0
< autònoms 7,8

Banca > t. parcial 2,4
> aturats 2,5

> estudiants 3,3

> estudiants 2,5 < t. complet 3,3
< autònoms 2,5

Informació sobre l’administració

Tràmits administratius > t. parcial 3,0
> estudiants 4,4

> t. parcial 2,9
> estudiants 4,3

< t. complet 4,4
< autònoms 4,3

< aturats 2,5
< jubilats/fd 4,7

Informació sobre salut

Informació sobre habitatge

Consultar biblioteques, etc. < estudiants 2,0 < estudiants 2,4 > t. complet 2,0
> t. parcial 2,4

> autònoms 2,4



Internet en el context audiovisual de Catalunya 419 Taules resum de resultats significatius

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

Activitats Resultats significatius

t. complet autònoms estudiants

Estudiar a casa < t. parcial 2,9
< estudiants 3,4

< t. parcial 3,5
< estudiants 4,1

> t. complet 3,4
> autònoms 4,1

> aturats 3,7

Estudiar (3xl)

Fer deures (3xl)

Compres

Alimentació > t. parcial 3,5
> estudiants 2,4

< t. complet 2,4

Entrades per a espectacles > t. parcial 2,1
> jubilats/fd 4,0

> jubilats/fd 3,1

Bitllets de transport > t. parcial 1,8
> jubilats/fd 3,7
> estudiants 1,7

> t. parcial 2,2
> jubilats/fd 4,5
> estudiants 2,0

> t. complet 1,7
> autònoms 2,0

Llibres

Música > t. parcial 3,3 > t. parcial 3,4 < aturats 2,7

Pel·lícules

Videojocs

Lloguer de cotxes, reserves 
d’hotel

Subhastes

Cercar productes, comparar 
preus

Llibres, pel·lícules, còmics, 
videojocs, CD (3xl)

Informació sobre productes (3xl) < estudiants 68,9 > t. complet 66,7
> t. parcial 9,4
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Impacte d’Internet en la gestió del temps: més temps, menys o igual (o no procedent)
respecte a la dedicació a diferents activitats des que s’utilitza Internet (els resultats en-

tre claudàtors s’han obtingut eliminant de la comparació els enquestats que van respondre

“igual”)

Activitats Resultats significatius

t. complet autònoms estudiants

Relacions familiars 
amb la gent de casa

Més

Menys

Igual

No procedent

Relacions familiars 
fora de casa

Més

Menys

Igual

No procedent

Relacions personals 
no familiars

Més < estudiants 2,3 < t. parcial 2,5
< estudiants 3,8

> t. complet 2,3
> autònoms 3,8

Menys

Igual > estudiants 2,3 > estudiants 2,2 < t. complet 2,3
< t. parcial 2,3

< autònoms 2,2
< aturats 5,6

No procedent

Relacions
professionals

Més < autònoms 2,1 > t. complet 2,1
> aturats 3,6

> estudiants 2,9

< autònoms 2,9

Menys

Igual > autònoms 2,0
> jubilats/fd 3,3

< t. complet 2,0

No procedent < jubilats/fd 12,2
< estudiants 4,8

< jubilats/fd 8,7
< estudiants 3,4

> t. complet 4,8
> autònoms 3,4
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Activitats Resultats significatius

t. complet autònoms estudiants

Veure la TV

Més [[< t. parcial 3,9]]
< jubilats/fd 7,3
< estudiants 4,4

> t. complet 4,4

Menys < autònoms 1,9 > t. complet 1,9
> aturats 3,4

> jubilats/fd 4,4

> jubilats/fd 2,8

Igual > autònoms 2,0
> estudiants 1,8

< t. complet 2,0
< jubilats/fd 3,4

< t. complet 1,8
< jubilats/fd 3,1

No procedent

Participar en TV

Més

Menys

Igual

No procedent < jubilats/fd 2,9
[[> estudiants 2,6]]

< jubilats/fd 3,1
[[> estudiants 2,4]]

< t. complet 2,6
< autònoms 2,4

< aturats 3,6
< jubilats/fd 7,5

Anar al cinema

Més

Menys > aturats 8,4 [[> aturats 8,1]]

Igual < aturats 3,4
> jubilats/fd 2,6

< aturats 4,0 < aturats 4,4

No procedent < t. parcial 3,0 < t. parcial 7,5

VHS/DVD

Més

Menys

Igual

No procedent

Videojocs

Més < t. parcial 2,8
< autònoms 2,5

> t. complet 2,5

Menys < estudiants 2,1 < estudiants 3,6 > t. complet 2,1
> t. parcial 4,5

> autònoms 3,6

Igual > jubilats/fd 3,7 > jubilats/fd 4,2 > jubilats/fd 5,3
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Activitats Resultats significatius

t. complet autònoms estudiants

No procedent > t. parcial 1,9
< jubilats/fd 3,1
> estudiants 3,0

< jubilats/fd 4,3
> estudiants 2,2

< t. complet 3,0
< autònoms 2,2

< aturats 4,5
< jubilats/fd 9,5

Ràdio

Més < t. parcial 2,0
< estudiants 2,0

> t. complet 2,0

Menys

Igual > estudiants 1,9 < jubilats/fd 3,1 < t. complet 1,9
< jubilats/fd 3,9

No procedent

Participar en la ràdio

Més

Menys > t. parcial 7,9 > t. parcial 9,3

Igual

No procedent < jubilats/fd 2,8
[[> estudiants 2,6]]

< jubilats/fd 3,8
> estudiants 2,0

< t. complet 2,6
< t. parcial 2,1

< autònoms 2,0
< jubilats/fd 7,5

Música

Més < estudiants 4,2 < estudiants 3,5 > t. complet 4,2
> t. parcial 2,4

> autònoms 3,5
> aturats 4,1

> jubilats/fd 4,1

Menys

Igual > estudiants 3,4 > estudiants 3,5 < t. complet 3,4
< t. parcial 2,6

< autònoms 3,5
< aturats 3,5

< jubilats/fd 2,8

No procedent

Premsa en paper

Més < jubilats/fd 4,1 < jubilats/fd 18,8
< estudiants 8,2

> autònoms 8,3

Menys

Igual

No procedent < estudiants 4,4 > t. complet 4,4
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Activitats Resultats significatius

t. complet autònoms estudiants

Premsa

Més < estudiants 1,9 > jubilats/fd 3,1 > t. complet 1,9
> t. parcial 2,3
> jubilats/fd 3,7

Menys

Igual > estudiants 2,5 < t. complet 2,5
< t. parcial 2,8
< jubilats/fd 3,2

No procedent < jubilats/fd 4,6
< estudiants 3,8

> t. complet 3,8

Llegir llibres

Més

Menys

Igual

No procedent < aturats 6,0
< estudiants 3,9

> t. complet 3,9

Teatre, concerts

Més

Menys [[< jubilats/fd 4,1]] [[< jubilats/fd 11,5]]

Igual

No procedent

Museus,
exposicions

Més

Menys

Igual

No procedent

Conferències, actes
culturals

Més [[< estudiants 2,3]] [[< aturats 3,8]]
[[< estudiants 3,7]]

[[> t. complet 2,3]]
[[> t. parcial 3,3]]

[[> autònoms 3,7]]

Menys

Igual < autònoms 2,3
> estudiants 2,8

> t. complet 2,3
> aturats 3,4

> estudiants 6,3

< t. complet 2,8
< t. parcial 3,0

< autònoms 6,3
< jubilats/fd 3,8

No procedent > autònoms 5,0 < t. complet 5,0
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Activitats Resultats significatius

t. complet autònoms estudiants

Reunions,
manifestacions

Més < t. parcial 2,2
< estudiants 3,2

< estudiants 3,1 > t. complet 3,2
> autònoms 3,1
> jubilats/fd 7,9

Menys

Igual

No procedent

Actes religiosos

Més

Menys

Igual

No procedent

Festes populars

Més

Menys

Igual

No procedent

Comp. esportives

Més < estudiants 4,8 < estudiants 11,2 > t. complet 4,8
> t. parcial 5,0

> autònoms 11,2

Menys

Igual

No procedent

Treballar

Més < autònoms 2,4
> jubilats/fd 9,6
> estudiants 2,4

> t. complet 2,4
> aturats 4,4

> jubilats/fd 23,3
> estudiants 5,8

< t. complet 2,4
< t. parcial 3,2

< autònoms 5,8

Menys

Igual > autònoms 1,9
> jubilats/fd 2,9

< t. complet 1,9

No procedent < jubilats/fd 32,6
< estudiants 11,1

< jubilats/fd 76,8
< estudiants 26,1

> t. complet 11,1
> t. parcial 7,6

> autònoms 26,3
> aturats 4,7

< jubilats/fd 3,0
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Activitats Resultats significatius

t. complet autònoms estudiants

Treballar des de
casa

Més < autònoms 3,4
> estudiants 1,7

> t. complet 3,4
> t. parcial 2,9
> aturats 4,7

> jubilats/fd 4,6
> estudiants 5,9

< t. complet 1,7
< t. parcial 2,0

< autònoms 5,9

Menys

Igual

No procedent > autònoms 7,0
< estudiants 1,9

< t. complet 7,0
< t. parcial 8,4
< aturats 5,2

< jubilats/fd 14,3
< estudiants 13,5

> t. complet 1,9
> autònoms 13,5

Administració

Més > estudiants 3,4 > estudiants 3,6 < t. complet 3,4
< autònoms 3,6

< aturats 4,2

Menys > estudiants 2,8 > estudiants 2,5 < t. complet 2,8
< autònoms 2,5
< jubilats/fd 4,9

Igual

No procedent < t. parcial 2,7
< jubilats/fd 3,6
< estudiants 2,7

> t. complet 2,7

Estudiar

Més [[> estudiants 2,1]] [[< t. complet 2,1]]
[[< t. parcial 3,5]]

Menys < t. parcial 3,3
< jubilats/fd 6,5
< estudiants 3,4

< jubilats/fd 14,2 > t. complet 3,4
[[< jubilats/fd 4,2]]

Igual < estudiants 2,6 < estudiants 2,5 > t. complet 2,6
> t. parcial 3,6

> autònoms 2,5
> jubilats/fd 5,3

No procedent > estudiants 18,2 > estudiants 23,3 < t. complet 18,0
< t. parcial 10,1

< autònoms 23,1
< aturats 10,7

< jubilats/fd 26,1

Estudiar a casa

Més
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Activitats Resultats significatius

t. complet autònoms estudiants

Menys < t. parcial 4,3
< aturats 5,2

< estudiants 9,0

< estudiants 9,7 > t. complet 9,0
> autònoms 9,7

Igual

No procedent > estudiants 8,3 > estudiants 11,4 < t. complet 8,3
< t. parcial 5,0

< autònoms 11,4
< aturats 5,2

< jubilats/fd 10,3

Anar a classe

Més

Menys < t. parcial 2,4 < t. parcial 2,7
[[< jubilats/fd 5,2]]

[[< t. complet 3,2]]
< t. parcial 3,9

[[< autònoms 3,0]]
[[< jubilats/fd 15,5]]

Igual < aturats 2,3
> jubilats/fd 4,1
< estudiants 6,9

> jubilats/fd 4,0
< estudiants 7,1

> t. complet 6,9
> t. parcial 5,6

> autònoms 7,1
> aturats 2,9

> jubilats/fd 27,8

No procedent > t. parcial 2,7
> estudiants 23,3

> t. parcial 2,9
> estudiants 25,0

< t. complet 23,3
< t. parcial 8,6

< autònoms 25,1
< aturats 12,9

< jubilats/fd 33,0

Practicar esports

Més < estudiants 2,3 > t. complet 2,3

Menys

Igual

No procedent

Practicar afeccions

Més

Menys

Igual

No procedent

Passejar

Més [[< estudiants 8,0]] [[> t. complet 2,6]]
[[> autònoms 8,0]]
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Activitats Resultats significatius

t. complet autònoms estudiants

Menys

Igual

No procedent

Anar a bars, cafès...

Més < estudiants 3,4 < estudiants 4,8 > t. complet 3,4
> autònoms 4,8

Menys < jubilats/fd 3,7 [[< jubilats/fd 3,4]] < jubilats/fd 3,6

Igual > jubilats/fd 3,9
> estudiants 2,1

> jubilats/fd 2,8 < t. complet 2,1
< t. parcial 2,4

No procedent

Anar a comprar

Més

Menys < jubilats/fd 3,4 [[< jubilats/fd 3,0]] < jubilats/fd 5,9

Igual

No procedent

Tasques 
domèstiques

Més

Menys

Igual > estudiants 2,6 < t. complet 2,6
< aturats 9,8

No procedent < estudiants 4,9 > t. complet 4,9

No fer res

Més < estudiants 5,5 [[> t. complet 5,6]]

Menys

Igual

No procedent

Dormir

Més < estudiants 7,2 [[> t. complet 7,2]]

Menys

Igual

No procedent
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Multitasca: activitats que es realitzen mentre es treballa o estudia i mentre es mira la
TV

Activitats Resultats significatius (mostra de 364)

t. complet autònoms estudiants

Mentre es treballa o 
estudia

Parlar per telèfon < t. parcial 3,3
< estudiants 5,0

< t. parcial 11,6
< estudiants 17,6

> t. complet 5,0
> autònoms 17,6

Escriure i enviar SMS

Internet i/o mòbil per 
a relacions 
professionals

< jubilats/fd 6,4
< estudiants 3,1

> t. complet 3,1

Internet i/o mòbil per 
a cercar informació 
professional

< jubilats/fd 14,2
< estudiants 3,0

> t. complet 3,0

Internet i/o mòbil per 
a relacions NO 
professionals

Internet i/o mòbil per 
a cercar informació 
NO professional

Veure la TV > estudiants 2,7 < t. complet 2,7

Veure pel·lícules

Escoltar la ràdio > autònoms 3,0
< estudiants 1,9

< t. complet 3,0
< estudiants 5,9

> t. complet 1,9
> t. parcial 2,4

> autònoms 5,8
> aturats 5,0

Escoltar música > autònoms 5,3 < t. complet 5,3
< aturats 5,4

< estudiants 4,1

> autònoms 4,1

Participar en TV/
ràdio

Videojocs < t. parcial 5,2

Llegir la premsa o 
revistes

< estudiants 2,6 > autònoms 2,6
> aturats 4,3

Llegir la premsa o 
revistes a Internet

< t. parcial 3,6
< estudiants 3,8

< t. parcial 4,1
< estudiants 4,3

> t. complet 3,8
> autònoms 4,3

Consultar, participar 
o gestionar blocs
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Activitats Resultats significatius

t. complet autònoms estudiants

Cercar informació 
sobre TV

> autònoms 2,3
> jubilats/fd 7,0

< t. complet 2,3

Cercar informació 
sobre espectacles

< estudiants 2,0 < estudiants 4,6 > t. complet 2,0
> autònoms 4,7

> aturats 5,2

Cercar informació 
sobre actes culturals

Cercar informació 
sobre afeccions, 
esports, compres

< t. parcial 2,9
< estudiants 1,9

< t. parcial 4,8
< estudiants 3,2

> t. complet 1,9
> autònoms 3,2
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Activitats Resultats significatius (mostra de 364)

t. complet autònoms estudiants

Mentre es mira la 
TV

Parlar per telèfon

Escriure i enviar 
SMS

< jubilats/fd 10,2 < jubilats/fd 16,3

Usar l’ordinador

Usar eines de 
comunicació a 
Internet

Navegar per Internet

Usar el teletext

Zàping

Veure pel·lícules en 
una altra TV

Videojocs

Escoltar la ràdio

Escoltar música

Participar en TV/
ràdio

Llegir la premsa o 
revistes

Llegir la premsa o 
revistes a Internet

Llegir llibres

Treballar

Estudiar > estudiants 2,6 > estudiants 2,6 < t. complet 2,6
< autònoms 2,6

Tasques 
domèstiques

Esmorzar, dinar, 
sopar
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Gestió del temps: estimació del temps de dedicació i horari de diferents activitats

Activitats Resultats significatius

t. complet autònoms estudiants

Veure la TV

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0

0-2

2-4

4-8

8-12

més de 12

Horari

Matí (8 a. m. - 2 p. m.)

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

< t. parcial 2,7
< autònoms 3,7
< estudiants 2,3

> t. complet 3,7
> aturats 4,0

> t. complet 2,3

Tarda 
(4 p. m. - 8 p. m.)

< estudiants 3,2 < estudiants 9,0 > t. complet 3,2
> autònoms 8,9

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

> autònoms 2,2
> aturats 2,5

> estudiants 3,0

< t. complet 2,2 < t. complet 3,0

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora < t. parcial 2,4
< aturats 5,3

< jubilats/fd 6,3
< estudiants 3,8

< jubilats/fd 3,3 > t. complet 3,8

Mai
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Anar al cinema t. complet autònoms estudiants

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0

0-2

2-4 < aturats 2,8
> estudiants 4,2

< t. complet 4,2
< aturats 11,7

4-8

8-12

més de 12

Horari

Matí (8 a. m. - 2 p. m.)

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

Tarda 
(4 p. m. - 8 p. m.)

< jubilats/fd 4,8 < jubilats/fd 8,6 < jubilats/fd 4,5

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

> jubilats/fd 8,4
> estudiants 1,6

> jubilats/fd 9,5 < t. complet 1,6
> jubilats/fd 5,3

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora < estudiants 3,7 < estudiants 4,4 > t. complet 3,7
> autònoms 4,4

Mai
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VHS/DVD t. complet autònoms estudiants

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0

0-2

2-4

4-8

8-12

més de 12

Horari

Matí (8 a. m. - 2 p. m.)

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

Tarda 
(4 p. m. - 8 p. m.)

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

> jubilats/fd 3,3
> estudiants 1,9

> jubilats/fd 3,4
> estudiants 2,0

< t. complet 1,9
< autònoms 2,0

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora < aturats 2,9
< jubilats/fd 3,4
< estudiants 2,2

> t. complet 2,2

Mai
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Videojocs t. complet autònoms estudiants

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0 > estudiants 2,3 < jubilats/fd 11,5 < t. complet 2,3
< aturats 4,1

< jubilats/fd 16,4

0-2 < estudiants 1,8 > t. complet 1,8

2-4

4-8

8-12

més de 12

Horari

Matí (8 a. m. - 2 p. m.)

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

Tarda 
(4 p. m. - 8 p. m.)

< t. parcial 2,9
< estudiants 4,0

< estudiants 5,9 > t. complet 4,0
> autònoms 5,9

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora < estudiants 3,5 > t. complet 3,5

Mai > estudiants 2,5 < jubilats/fd 11,5 < t. complet 2,5
< aturats 3,5

< jubilats/fd 18,2
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Escoltar la ràdio t. complet autònoms estudiants

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0

0-2 < estudiants 2,1 < estudiants 5,3 > t. complet 2,1
> t. parcial 2,8

> autònoms 5,3

2-4

4-8

8-12

més de 12 < autònoms 2,0 > t. complet 2,0
> t. parcial 2,6

> estudiants 3,1

< autònoms 3,1

Horari

Matí (8 a. m. - 2 p. m.) > estudiants 2,4 > estudiants 2,6 < t. complet 2,4
< t. parcial 2,8

< autònoms 2,6

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

Tarda
(4 p. m. - 8 p. m.)

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

< estudiants 1,8 < estudiants 2,0 > t. complet 1,8

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora

Mai < t. parcial 2,6
< estudiants 3,6

> t. complet 3,6
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Escoltar música t. complet autònoms estudiants

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0

0-2 > autònoms 2,6
< jubilats/fd 2,6

< t. complet 2,6
< jubilats/fd 6,9

< jubilats/fd 4,4

2-4

4-8

8-12

més de 12 < autònoms 2,0
< estudiants 1,7

> t. complet 2,1
> jubilats/fd 5,1

> t. complet 1,7

Horari

Matí (8 a. m. - 2 p. m.)

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

Tarda 
4 p. m. - 8 p. m.)

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora

Mai
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Llegir la premsa t. complet autònoms estudiants

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0 < estudiants 11,2 > t. complet 11,2

0-2

2-4 > autònoms 2,0 < t. complet 2,0
< t. parcial 2,7

< estudiants 2,4

> autònoms 2,4
> aturats 3,4

4-8 > t. parcial 2,3
> estudiants 1,8

> t. parcial 3,0
> estudiants 2,4

< t. complet 1,8
< autònoms 2,4

8-12

més de 12

Horari

Matí (8 a. m. - 2 p. m.) < jubilats/fd 3,0
> estudiants 1,9

< jubilats/fd 4,5 < t. complet 1,9
< jubilats/fd 5,7

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

Tarda 
(4 p. m. - 8 p. m.)

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora

Mai < estudiants 12,0 > t. complet 12,1
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Llegir revistes t. complet autònoms estudiants

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0

0-2

2-4

4-8

8-12

més de 12

Horari

Matí (8 a. m. - 2 p. m.)

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

< autònoms 4,8
< estudiants 2,6

> t. complet 4,9 > t. complet 2,6

Tarda
(4 p. m. - 8 p. m.)

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora

Mai
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Llegir llibres t. complet autònoms estudiants

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0

0-2

2-4

4-8

8-12

més de 12

Horari

Matí (8 a. m. - 2 p. m.)

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

Tarda
(4 p. m. - 8 p. m.)

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora

Mai
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Navegar per Internet t. complet autònoms estudiants

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0

0-2

2-4

4-8

8-12

més de 12

Horari

Matí (8 a. m. - 2 p. m.) > estudiants 3,7 < t. complet 3,7
< t. parcial 3,4

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

Tarda 
(4 p. m. - 8 p. m.)

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora

Mai
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Comunicació per 
Internet t. complet autònoms estudiants

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0

0-2

2-4

4-8

8-12

més de 12

Horari

Matí (8 a. m. - 2 p. m.) > estudiants 4,5 > estudiants 4,0 < t. complet 4,5
< t. parcial 3,4

< autònoms 4,0

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

Tarda 
(4 p. m. - 8 p. m.)

< estudiants 1,8 < estudiants 4,3 > t. complet 1,8
> autònoms 4,3

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora < autònoms 2,9 > t. complet 2,9
> t. parcial 2,5
> jubilats/fd 3,3

Mai
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Llegir, participar o 
gestionar blocs t. complet autònoms estudiants

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0

0-2

2-4

4-8 < t. parcial 2,7 < t. parcial 4,9 < t. parcial 17,7

8-12

més de 12

Horari

Matí (8 a. m. - 2 p. m.)

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

Tarda 
(4 p. m. - 8 p. m.)

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora < estudiants 2,3 > t. complet 2,3

Mai
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Baixar música, 
pel·lícules, 

programari, jocs... 
t. complet autònoms estudiants

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0 > estudiants 1,9 < t. complet 1,9
< t. parcial 2,4
< aturats 3,0

< jubilats/fd 4,5

0-2

2-4

4-8

8-12

més de 12

Horari

Matí (8 a. m. - 2 p. m.)

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

Tarda 
(4 p. m. - 8 p. m.)

< estudiants 4,2 < estudiants 11,2 > t. complet 4,2
> t. parcial 5,0

> autònoms 11,2

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

> t. parcial 3,7
> autònoms 3,0

< t. complet 3,0

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora < estudiants 2,2 > jubilats/fd 2,9 > t. complet 2,2
> jubilats/fd 4,1

Mai > estudiants 2,4 > estudiants 2,6 < t. complet 2,4
< t. parcial 3,5

< autònoms 2,6
< aturats 2,6

< jubilats/fd 5,6
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Escriure i enviar SMS t. complet autònoms estudiants

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0 < jubilats/fd 3,9 < jubilats/fd 3,1 < jubilats/fd 5,3

0-2

2-4

4-8

8-12

més de 12

Horari

Matí (8 a. m. - 2 p. m.)

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

Tarda 
(4 p. m. - 8 p. m.)

< estudiants 2,4 > t. complet 2,4

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora > jubilats/fd 4,6
< estudiants 2,4

> jubilats/fd 4,9
< estudiants 2,3

> t. complet 2,4
> autònoms 2,3
> jubilats/fd 11,1

Mai < jubilats/fd 3,7
> estudiants 2,6

> t. parcial 2,5
> estudiants 4,2

< t. complet 2,6
< autònoms 4,2

< aturats 3,6
< jubilats/fd 9,4
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Treballar des de casa t. complet autònoms estudiants

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0 > autònoms 3,1
< aturats 2,3

< estudiants 2,1

< t. complet 3,1
< t. parcial 3,4
< aturats 7,4

< jubilats/fd 4,1
< estudiants 6,5

> t. complet 2,1
> t. parcial 1,9

> autònoms 6,5

0-2 > autònoms 7,2
> estudiants 1,9

< t. complet 7,2
< t. parcial 7,7
< aturats 5,2

< jubilats/fd 6,1
< estudiants 3,9

< t. complet 1,9
> autònoms 3,9

2-4

4-8

8-12

més de 12 < autònoms 13,5 > t. complet 13,5
> t. parcial 6,6
> aturats 11,9

> jubilats/fd 6,5
> estudiants 12,0

< autònoms 12,0

Horari

Matí (8 a. m. - 2 p. m.) < t. parcial 2,9
< autònoms 3,3

> t. complet 3,3
> estudiants 6,7

< t. parcial 5,8
< autònoms 6,7

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

< autònoms 5,8 > t. complet 5,8

Tarda 
(4 p. m. - 8 p. m.)

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

> t. parcial 4,8
> estudiants 2,7

> t. parcial 3,8 < t. complet 2,7

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora < autònoms 3,4
< estudiants 1,6

> t. complet 3,4
> t. parcial 2,6
> aturats 3,3

> jubilats/fd 3,5
> estudiants 2,1

> t. complet 1,6
< autònoms 2,1

Mai > autònoms 3,7 < t. complet 3,7
< t. parcial 3,8
< aturats 7,0

< jubilats/fd 4,6
< estudiants 5,0

> autònoms 5,0
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Gestió/administració t. complet autònoms estudiants

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0 < estudiants 4,1
> autònoms 4,5

< t. complet 4,5
< t. parcial 7,2
< aturats 10,2

< jubilats/fd 4,5
< estudiants 18,2

> t. complet 4,1
> t. parcial 2,5

> autònoms 18,2
> jubilats/fd 4,1

0-2 > estudiants 2,2 > estudiants 2,0 < t. complet 2,2
< autònoms 2,0
< jubilats/fd 2,6

2-4

4-8 < autònoms 3,2 > t. complet 3,2
> estudiants 7,9

< autònoms 7,9

8-12 < t. parcial 7,5

més de 12

Horari

Matí (8 a. m. - 2 p. m.) < autònoms 2,2
> estudiants 5,5

> t. complet 2,2
> t. parcial 3,5

> estudiants 12,1

< t. complet 5,5
< autònoms 12,1
< jubilats/fd 5,8

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

Tarda (4 p. m. - 8 p. m.)

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

> t. parcial 7,8
> autònoms 2,3
> estudiants 3,2

< t. complet 2,3 < t. complet 3,2

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora

Mai < t. parcial 2,9
< estudiants 5,0

< t. parcial 5,4
< aturats 3,8

< estudiants 9,5

> t. complet 5,1
> autònoms 9,5
> jubilats/fd 6,1
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Estudiar a casa t. complet autònoms estudiants

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0 > t. parcial 3,9
> estudiants 9,3

> t. parcial 5,7
> estudiants 13,7

< t. complet 9,4
< autònoms 13,7

< aturats 6,2
< jubilats/fd 9,2

0-2

2-4 < jubilats/fd 3,4
< estudiants 2,1

> t. complet 2,1

4-8 < autònoms 2,3
< estudiants 2,2

> t. complet 2,2

8-12

més de 12 < aturats 3,0
< estudiants 3,5

< t. parcial 4,9
< aturats 7,9

< estudiants 9,3

> t. complet 3,5
> autònoms 9,3

Horari

Matí (8 a. m. - 2 p. m.) < t. parcial 5,3
< jubilats/fd 4,6

< t. parcial 11,5

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

< t. parcial 4,8
< estudiants 4,4

> t. complet 4,4

Tarda
(4 p. m. - 8 p. m.)

< t. parcial 2,4
< estudiants 4,1

< t. parcial 5,3
< estudiants 9,2

> t. complet 4,1
> autònoms 9,2
> aturats 10,6

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

> autònoms 2,2
> aturats 4,5

< t. complet 2,2
< t. parcial 2,8

Nit (12 a. m. - 8 a. m.) < t. parcial 3,5 < t. parcial 14,7 < t. parcial 5,0

A qualsevol hora < aturats 3,2
< estudiants 3,5

< aturats 2,8
< estudiants 3,1

> t. complet 3,5
> t. parcial 2,7

> autònoms 3,1

Mai > t. parcial 3,7
> estudiants 8,8

> t. parcial 6,2
> estudiants 14,9

< t. complet 8,8
< autònoms 14,8

< aturats 5,9
< jubilats/fd 7,1
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Tasques domèstiques t. complet autònoms estudiants

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0 < jubilats/fd 4,7
< estudiants 2,4

< jubilats/fd 9,3
< estudiants 4,8

> t. complet 2,4
> autònoms 4,8

0-2 < estudiants 2,5 < estudiants 3,8 > t. complet 2,5
> autònoms 3,8
> aturats 11,1

> jubilats/fd 4,6

2-4

4-8 > aturats 4,5
> estudiants 2,3

> aturats 5,9
> estudiants 2,9

< t. complet 2,3
< autònoms 2,9

8-12

més de 12 > estudiants 5,4 > estudiants 7,9 < t. complet 5,4
< autònoms 7,9
< jubilats/fd 8,8

Horari

Matí (8 a. m. - 2 p. m.)

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

Tarda 
(4 p. m. - 8 p. m.)

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

> t. parcial 2,4
> estudiants 2,3

< t. complet 2,3

Nit (12 a. m. - 8 a. m.) < t. parcial 12,8

A qualsevol hora

Mai < aturats 4,0
< estudiants 3,8

< estudiants 8,2 > t. complet 3,8
> autònoms 8,3
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No fer res t. complet autònoms estudiants

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0

0-2

2-4

4-8

8-12

més de 12

Horari

Matí (8 a. m. - 2 p. m.)

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

Tarda
(4 p. m. - 8 p. m.)

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora < estudiants 2,2 > t. complet 2,2
> t. parcial 2,2
> jubilats/fd 2,8

Mai > estudiants 1,8 > estudiants 2,3 < t. complet 1,8
< t. parcial 2,1

< autònoms 2,3
< jubilats/fd 3,2
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5.5. Estructura familiar

Descripció de les anàlisis realitzades:

a) Comparacions dins la variable independent (estructura familiar): (708 enquestats;

excepte en el cas del multitasca: 364 enquestats; vegeu el capítol 3) 

· Enquestats que viuen “solament amb la parella (sense fills)” respecte a tots els altres:

columna “amb la parella”;

· Enquestats que viuen “solament amb la parella i els fills” respecte a tots els altres: co-

lumna “amb la parella i els fills”;

· Enquestats que viuen “solament amb els pares i germans” respecte a tots els altres:

columna “amb pares i germans”;

· Enquestats que no viuen amb familiars (contesten “cap parentiu”), contesten “no pro-

cedent” o no contesten a la pregunta sobre la seva situació familiar: columna “no família

/ NP / NC”.

b) Encreuaments amb les variables dependents: els encreuaments es van realitzar amb

les categories indicades en cada taula corresponents a les següents seccions del qües-

tionari (vegeu l’annex 2 respecte a la definició i descripció de les variables construïdes):

· equipament (al domicili i personal);

· localització de l’equipament (al dormitori dels fills o al saló/menjador);

· lloc de connexió (al domicili, a la feina o al centre de formació, des del telèfon mòbil); i

tipus de connexió al domicili: amb ADSL o sense

· experiència: connexió fa més o menys de 5 anys; diària o setmanal/mensual; menys

de 10 hores, entre 10 i 30 hores, o més de 30 hores/setmana;

· activitats realitzades a Internet: consumir, comunicar - compartir, crear - participar, ac-

tivitats pràctiques i compres;

· impacte d’Internet en la gestió del temps: més temps, menys o igual (o no procedent)

respecte a la dedicació a diferents activitats des que s’utilitza Internet;

· multitasca: activitats que es realitzen mentre es treballa o estudia i mentre es mira la TV;

· gestió del temps: estimació del temps de dedicació i horari de diferents activitats.
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Nota explicativa sobre la lectura de les taules:

· “> 1,7” a la columna “amb la parella” significa que els enquestats que viuen només amb

la parella (sense fills) tenen una probabilitat 1,7 vegades major que tots els altres de

contestar la pregunta específica;

· “< 1,7” a la columna “amb la parella” significa que els enquestats que viuen només amb

la parella (sense fills) tenen una probabilitat 1,7 vegades menor que tots els altres de

contestar la pregunta específica;

· les cel·les buides indiquen absència de resultats significatius.



Internet en el context audiovisual de Catalunya 452 Taules resum de resultats significatius

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

Equipament (al domicili i personal)

Aparells Resultats significatius

Amb la parella Amb la parella i 
els fills

Amb pares i 
germans

No família / NP / 
NC

telèfon mòbil amb accés a 
Internet

TV de pagament > 1,5 < 1,7

VHS > 3,3

DVD > 1,9 < 2,5 > 1,8

VHS+DVD < 1,8 > 3,2 < 2,0

Casset de butxaca

CD de butxaca > 2,1

Casset de butxaca + CD de 
butxaca

MP3 + iPod < 2,1 > 2,2

Casset de butxaca + CD de 
butxaca + MP3 + iPod

< 1,6 > 1,5 < 1,7

Videojocs < 1,8 > 1,8 < 2,3

Ordinadors portàtils > 2,0 < 1,8

Impressora + escàner > 1,6 < 2,1

Llapis USB (pendrives) < 1,5

Càmera(es) digital(s) > 1,9 < 1,8

Càmera(es) 
analògica(ques)

> 1,8
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Localització de l’equipament al dormitori dels fills

Localització de l’equipament al saló/menjador

Aparells Resultats significatius

Amb la parella Amb la parella i 
els fills

Amb pares i 
germans

No família / NP / 
NC

TVa

a. TV, satèl·lit, In/Out-DVR, Imagenio, TDT.

< 11,6 > 8,0 < 7,2

VHS/DVD > 9,5 < 10,8

Videojocs > 1,9 > 3,1 < 6,0

Ordinadorb

b. Ordinador, ordinador portàtil, ordinador portàtil amb Wi-Fi, agenda electrònica.

< 58,8 > 1,7 > 4,4 < 5,0

Impressora/escàner > 5,6 < 3,7

Càmera web > 3,8

Aparells mòbilsc

c. Telèfon mòbil, casset de butxaca, CD de butxaca, MP3, iPod, ordinador portàtil, ordinador portàtil amb
Wi-Fi, agenda electrònica, llapis USB, càmeres fotogràfiques.

< 11,0 > 6,3 < 5,2

Aparells Resultats significatius

Amb la parella Amb la parella i 
els fills

Amb pares i 
germans

No família / NP / 
NC

TV > 2,7 < 2,6

VHS/DVD < 1,7 > 2,9 < 1,9

Videojocs > 1,7

Ordinador

Impressora/escàner < 1,9

Càmera web

Aparells mòbils
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Lloc de connexió i tipus de connexió al domicili

Experiència: antiguitat, freqüència, i intensitat d’ús

Lloc Resultats significatius

Amb la parella Amb la parella i 
els fills

Amb pares i 
germans

No família / NP / 
NC

Al domicili

A la feina > 1,9 > 2,8 < 5,0

Al centre de formació < 1,9 < 5,7 > 6,5

Des del telèfon mòbil

Tipus de connexió al 
domicili: ADSL

Resultats significatius

Antiguitat Amb la parella Amb la parella i 
els fills

Amb pares i 
germans

No família / NP / 
NC

Més de 5 anys

Freqüència

Connexió setmanal o 
mensual

Intensitat

< 10 h/setmana > 1,5

10-30 h/setmana

> 30 h/setmana
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Activitats realitzades a Internet (els resultats entre claus s’han obtingut considerant, per

a fer la comparació, els enquestats que viuen amb la parella i els fills, però “no solament”)

Activitats Resultats significatius

Amb la parella Amb la parella i 
els fills

Amb pares i 
germans

No família / NP / 
NC

Consumir

Informació local < 1,7

Informació internacional > 1,8 < 1,9

Informació sobre esports i 
espectacles

Llegir la premsa < 1,8

Escoltar la ràdio < 1,6 > 1,7

Veure la TV < 2,5 > 1,6

Entrar a pàgines 
relacionades amb 
programes de TV

< 2,7 > 2,3

Informació en blocs < 1,8 > 1,5

Escoltar música < 2,3 > 2,7

Veure pel·lícules < 2,7 > 2,7

Veure programes de TV 
gravats (vídeo) oferts a 
Internet

< 2,0

Videojocs < 3,1 > 2,7

Pàgines per a adults < 1,6 > 1,6

Passar el temps navegant < 1,5

Compartir / comunicar

Correu electrònic

Messenger < 3,1 > 2,9

Xats < 1,9 > 1,9

Enviar fitxers

Enviar fotos o vídeo < 1,6

Baixar música, pel·lícules, 
programes, jocs

< 1,8 < 1,6 > 2,6

Trucades telefòniques > 1,5 < 1,5

Crear / participar

Penjar fotos o vídeo < 1,4 > 1,6

Participar en blocs {< 1,5} > 1,8

Crear / gestionar blocs

Participar en programes de 
ràdio o TV 

< 2,3 > 2,2
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Activitats Resultats significatius

Amb la parella Amb la parella i 
els fills

Amb pares i 
germans

No família / NP / 
NC

Activitats pràctiques

Treballar > 1,5 > 1,4 < 2,3

Treballar des de casa > 1,6 < 2,7

Buscar feina

Informació sobre la feina

Relacions professionals > 1,5 < 2,1

Banca > 1,6 > 1,5 < 2,6

Informació sobre 
l’administració

> 1,9

Tràmits administratius > 1,7 > 1,9 < 2,9

Informació sobre salut

Informació sobre habitatge < 1,6

Consultar biblioteques, etc.

Estudiar a casa < 1,4 > 1,8

Estudiar (3xl)

Fer deures (3xl)

Compres

Alimentació > 1,8 > 1,8 < 5,6

Entrades per a espectacles > 1,5 < 1,7

Bitllets de transport > 1,5 < 1,8 > 2,4

Llibres < 1,7

Música < 1,6

Pel·lícules

Videojocs

Lloguer de cotxes, 
reserves d’hotel

> 2,3 < 2,5

Subhastes

Cercar productes, 
comparar preus

> 1,9 < 1,9

Llibres, pel·lícules, còmics, 
videojocs, CD (3xl)

Informació sobre productes 
(3xl)
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Impacte d’Internet en la gestió del temps: més, menys o igual temps (o no procedent)
respecte a la dedicació a diferents activitats des que s’utilitza Internet (els resultats en-

tre claudàtors s’han obtingut eliminant de la comparació els enquestats que van respondre

“igual”; i els resultats entre claus s’han obtingut considerant, per a fer la comparació, els en-

questats que viuen amb la parella i els fills, però “no solament”).

Activitats Resultats significatius

Amb la parella Amb la parella i 
els fills

Amb pares i 
germans No família / NP / NC

Relacions familiars 
amb la gent de 
casa

Més [[> 2,0]]

Menys < 1,9 > 1,7 [[> 2,0]]

Igual > 2,2 > 1,8 < 1,5 < 2,8

No procedent < 7,3 > 10,1

Relacions familiars 
fora de casa

Més [[< 1,9]]

Menys < 2,2 > 1,5

Igual > 2,2 < 1,6

No procedent

Relacions 
personals no 
familiars

Més < 1,7 [[< 1,5]] > 1,6

Menys {[[< 2,0]]} > 2,2

Igual > 1,7 < 1,9

No procedent

Relacions
professionals

Més > 1,5 < 1,6

Menys > 2,3

Igual

No procedent < 3,8 > 2,7
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Activitats Resultats significatius

Amb la parella Amb la parella i 
els fills

Amb pares i 
germans No família / NP / NC

Veure la TV

Més > 2,7

Menys

Igual

No procedent

Participar en TV

Més

Menys

Igual

No procedent > 1,5 < 1,8

Anar al cinema

Més < 4,1 > 2,3

Menys

Igual > 1,5

No procedent

VHS/DVD

Més < 1,9 [[> 1,6]]

Menys {[[< 1,6]]} [[> 1,6]]

Igual > 1,8 < 1,5

No procedent

Videojocs

Més < 2,3

Menys < 2,9 > 2,6

Igual

No procedent > 1,6 < 2,0

Ràdio

Més < 1,7 > 1,5

Menys [[< 1,7]] > 1,8
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Activitats Resultats significatius

Amb la parella Amb la parella i 
els fills

Amb pares i 
germans No família / NP / NC

Igual > 1,8 < 1,4

No procedent

Participar en la
ràdio

Més [[> 2,0]]

Menys > 1,9

Igual

No procedent > 1,4 < 1,9

Música

Més < 1,5 < 2,6 > 2,5

Menys > 2,6 < 2,5

Igual > 1,5 > 1,7 < 2,0

No procedent

Premsa en paper

Més > 2,6

Menys > 1,4 < 1,8 > 1,5

Igual

No procedent < 9,8 > 3,9

Premsa

Més < 1,8 > 1,4

Menys

Igual > 2,0 < 1,5

No procedent

Llegir llibres

Més > 2,0

Menys

Igual > 1,6 < 1,9

No procedent > 4,5
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Activitats Resultats significatius

Amb la parella Amb la parella i 
els fills

Amb pares i 
germans No família / NP / NC

Teatre, concerts

Més < 4,1 > 2,7

Menys

Igual > 1,6 < 1,9

No procedent

Museus,
exposicions

Més < 3,4 [[> 1,6]]

Menys < 2,6

Igual > 2,7 < 1,9

No procedent > 2,2

Conferències,
actes culturals

Més [[< 1,7]] [[> 1,8]]

Menys

Igual > 1,5 > 2,0 < 2,6

No procedent

Reunions,
manifestacions

Més < 2,2 > 2,1

Menys

Igual > 2,0 < 1,8

No procedent

Actes religiosos

Més

Menys [[< 2,2]]

Igual < 1,5 > 1,6

No procedent > 1,5

Festes populars
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Activitats Resultats significatius

Amb la parella Amb la parella i 
els fills

Amb pares i 
germans No família / NP / NC

Més < 2,5 > 2,0

Menys

Igual > 2,1 < 1,5

No procedent < 1,8

Comp. esportives

Més < 3,3 > 2,6

Menys

Igual > 1,5 < 1,5

No procedent [[< 1,6]]

Treballar

Més < 1,7

Menys

Igual

No procedent < 2,3 > 2,9

Treballar des de
casa

Més > 1,5 < 2,4

Menys

Igual

No procedent < 1,9 > 2,0

Administració

Més > 2,2 < 2,6

Menys < 2,3

Igual

No procedent < 1,7 > 1,9 < 2,0

Estudiar

Més

Menys < 3,5 > 2,9
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Activitats Resultats significatius

Amb la parella Amb la parella i 
els fills

Amb pares i 
germans No família / NP / NC

Igual

No procedent < 2,0

Estudiar a casa

Més

Menys > 2,4

Igual

No procedent < 1,8

Anar a classe

Més > 3,3

Menys

Igual < 1,9 > 2,5

No procedent > 1,7 < 2,5

Practicar esports

Més

Menys

Igual > 1,7 < 1,5

No procedent

Practicar afeccions

Més

Menys

Igual

No procedent

Passejar

Més > 2,0

Menys

Igual > 1,7 < 1,8

No procedent > 2,8



Internet en el context audiovisual de Catalunya 463 Taules resum de resultats significatius

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

Activitats Resultats significatius

Amb la parella Amb la parella i 
els fills

Amb pares i 
germans No família / NP / NC

Anar a bars,
cafès...

Més < 5,4 > 2,3 > 2,4

Menys

Igual

No procedent

Anar a comprar

Més > 3,1

Menys < 2,0 > 1,8

Igual

No procedent

Tasques 
domèstiques

Més

Menys [[< 2,0]]

Igual > 1,9 < 1,9

No procedent > 4,1

No fer res

Més > 8,9

Menys

Igual

No procedent < 2,1

Dormir

Més > 13,1

Menys

Igual

No procedent



Internet en el context audiovisual de Catalunya 464 Taules resum de resultats significatius

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

Multitasca: activitats que es realitzen mentre es treballa o estudia i mentre es mira la
TV (els resultats entre claus s’han obtingut considerant, per a fer la comparació, els enques-

tats que viuen amb la parella i els fills, però “no solament”)

Activitats Resultats significatius (mostra de 364)

Amb la parella Amb la parella i 
els fills

Amb pares i 
germans No família / NP / NC

Mentre es treballa 
o estudia

Parlar per telèfon < 2,2 > 2,9

Escriure i enviar 
SMS

Internet i/o mòbil 
per a relacions 
professionals

Internet i/o mòbil 
per a cercar 
informació 
professional

Internet i/o mòbil 
per a rels. NO 
professionals

Internet i/o mòbil 
per a cercar 
informació NO 
professional

< 2,8

Veure la TV > 2,2 < 3,3

Veure pel·lícules < 1,9

Escoltar la ràdio > 1,7

Escoltar música

Participar en TV/
ràdio

{> 2,3} < 2,0

Videojocs < 2,1

Llegir la premsa o 
revistes

< 1,9

Llegir la premsa o 
revistes a Internet

< 1,9 > 2,8 < 2,1

Consultar, 
participar o 
gestionar blocs

> 1,8

Cercar informació 
sobre TV

Cercar informació 
sobre espectacles

> 1,7

Cercar informació 
sobre actes 
culturals

> 1,8

Cercar informació 
sobre afeccions, 
esports, compres

> 1,6
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Activitats Resultats significatius (mostra de 364)

Amb la parella Amb la parella i els 
fills

Amb pares i 
germans No família / NP / NC

Mentre es mira la 
TV

Parlar per telèfon < 2,8

Escriure i enviar 
SMS

> 3,3 < 2,0 < 2,0

Usar l’ordinador > 2,2 < 1,7

Usar eines de 
comunicació a 
Internet

> 2,3 < 2,1

Navegar per 
Internet

> 2,3 < 2,1

Usar el teletext

Zàping

Veure pel·lícules 
en una altra TV

Videojocs < 2,0

Escoltar la ràdio

Escoltar música < 1,7

Participar en TV/
ràdio

> 2,2

Llegir la premsa o 
revistes

Llegir la premsa o 
revistes a Internet

> 2,1

Llegir llibres < 1,7

Treballar

Estudiar > 4,0 < 2,4

Tasques 
domèstiques

> 1,7

Esmorzar, dinar, 
sopar
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Gestió del temps: estimació del temps de dedicació i horari de diferents activitats (els

resultats entre claus s’han obtingut considerant, per a fer la comparació, els enquestats que

viuen amb la parella i els fills, però “no solament”)

Activitats Resultats significatius

Amb la parella Amb la parella i 
els fills

Amb pares i 
germans

No família / NP / 
NC

Veure la TV

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0

0-2

2-4 < 1,9

4-8 > 1,7

8-12

més de 12

Horari

Matí
(8 a. m. - 2 p. m.)

> 2,0

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

< 2,2 > 1,8

Tarda 
(4 p. m. - 8 p. m.)

> 2,3

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

> 1,7 > 1,8 < 2,1

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora > 2,2

Mai > 3,2
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Anar al cinema Amb la parella Amb la parella i 
els fills

Amb pares i 
germans

No família / NP / 
NC

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0 < 1,5 > 1,5

0-2

2-4

4-8

8-12

més de 12

Horari

Matí 
(8 a. m. - 2 p. m.)

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

> 9,9

Tarda
(4 p. m. - 8 p. m.)

> 1,7

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

> 1,7 < 1,4 < 1,5 > 1,7

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora < 2,8 > 3,1

Mai
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VHS/DVD Amb la parella Amb la parella i 
els fills

Amb pares i 
germans

No família / NP / 
NC

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0

0-2 {> 1,5}

2-4

4-8

8-12

més de 12

Horari

Matí 
(8 a. m. - 2 p. m.)

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

Tarda 
(4 p. m. - 8 p. m.)

< 2,1 > 2,0

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

> 1,9 < 2,0

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora < 2,9 > 1,8

Mai
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Videojocs Amb la parella Amb la parella i 
els fills

Amb pares i 
germans

No família / NP / 
NC

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0 > 2.7 < 2.0

0-2 < 2.3 > 1.8

2-4

4-8 {< 3.4}

8-12 > 5.0

més de 12

Horari

Matí 
(8 a. m. - 2 p. m.)

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

> 5.9

Tarda 
(4 p. m. - 8 p. m.)

< 3.4 > 2.9

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

> 1.8 < 2.5

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora < 4.0 > 3.0

Mai > 3.5 < 2.2
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Escoltar la ràdio Amb la parella Amb la parella i 
els fills

Amb pares i 
germans

No família / NP / 
NC

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0 > 1,8

0-2

2-4 < 2,1

4-8

8-12

més de 12

Horari

Matí
(8 a. m. - 2 p. m.)

> 1,5 < 1,5

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

Tarda
(4 p. m. - 8 p. m.)

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

Nit 
(12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora

Mai > 2,4
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Escoltar música Amb la parella Amb la parella i 
els fills

Amb pares i 
germans

No família / NP / 
NC

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0

0-2 < 2,2

2-4

4-8

8-12

més de 12 < 1,6

Horari

Matí 
(8 a. m. - 2 p. m.)

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

> 2,3

Tarda
(4 p. m. - 8 p. m.)

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

Nit
(12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora {< 1,5} > 1,4

Mai
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Llegir la premsa Amb la parella Amb la parella i 
els fills

Amb pares i 
germans

No família / NP / 
NC

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0 > 7,0

0-2 > 1,5

2-4

4-8 < 1,7 > 1,8

8-12

més de 12

Horari

Matí 
(8 a. m. - 2 p. m.)

> 1,7 < 1,8

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

Tarda
(4 p. m. - 8 p. m.)

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora < 1,5

Mai > 7,0
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Llegir revistes Amb la parella Amb la parella i 
els fills

Amb pares i 
germans

No família / NP / 
NC

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0

0-2

2-4 < 1,5

4-8

8-12 > 3,0

més de 12

Horari

Matí 
(8 a. m. - 2 p. m.)

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

Tarda 
(4 p. m. - 8 p. m.)

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

< 1,6 > 1,9

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora

Mai {< 1,6}
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Llegir llibres Amb la parella Amb la parella i 
els fills

Amb pares i 
germans

No família / NP / 
NC

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0 > 3,4

0-2

2-4

4-8 < 1,5 > 2,0

8-12

més de 12 > 2,0

Horari

Matí 
(8 a. m. - 2 p. m.)

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

Tarda
(4 p. m. - 8 p. m.)

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

> 1,6 < 1,6

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora < 1,6

Mai < 2,3 > 3,3
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Navegar per Internet Amb la parella Amb la parella i 
els fills

Amb pares i 
germans

No família / NP / 
NC

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0

0-2 {> 2,0}

2-4

4-8 {> 1,5}

8-12

més de 12 {< 1,5}

Horari

Matí 
(8 a. m. - 2 p. m.)

{> 1,6} < 1,8

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

< 2,7

Tarda 
(4 p. m. - 8 p. m.)

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

> 2,2 < 1,5

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora < 1,7 > 1,5

Mai
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Comunicació per 
Internet Amb la parella Amb la parella i 

els fills
Amb pares i 

germans
No família / NP / 

NC

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0

0-2

2-4

4-8

8-12 > 1,7

més de 12

Horari

Matí 
(8 a. m. - 2 p. m.)

> 2,1 < 2,0

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

Tarda 
(4 p. m. - 8 p. m.)

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora < 1,7

Mai
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Llegir, participar o 
gestionar blocs Amb la parella Amb la parella i 

els fills
Amb pares i 

germans
No família / NP / 

NC

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0 > 1,5 < 1,4

0-2 < 1,5

2-4 < 2,2

4-8

8-12

més de 12

Horari

Matí 
(8 a. m. - 2 p. m.)

> 3,1

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

Tarda 
(4 p. m. - 8 p. m.)

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

< 2,1

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora < 1,8

Mai > 1,4
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Baixar música, 
pel·lícules, 

programes, jocs... 
Amb la parella Amb la parella i 

els fills
Amb pares i 

germans
No família / NP / 

NC

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0 > 1,8 > 1,6 < 2,3

0-2 < 1,5

2-4 < 2,0 > 1,7

4-8 > 2,0

8-12

més de 12 < 3,9 > 2,0

Horari

Matí 
(8 a. m. - 2 p. m.)

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

Tarda
(4 p. m. - 8 p. m.)

> 3,6

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

< 2,4 > 1,7

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora < 2,2 > 2,0

Mai > 1,8 > 1,7 < 2,4
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Escriure i enviar 
SMS Amb la parella Amb la parella i 

els fills
Amb pares i 

germans
No família / NP / 

NC

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0 > 2,4 < 1,7

0-2 < 1,6

2-4

4-8

8-12

més de 12

Horari

Matí 
(8 a. m. - 2 p. m.)

> 2,5 < 4,9

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

Tarda 
(4 p. m. - 8 p. m.)

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

Nit 
(12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora < 2,7 > 1,9 > 1,6

Mai > 3,2 < 2,0 < 2,0
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Treballar des de casa Amb la parella Amb la parella i 
els fills

Amb pares i 
germans

No família / NP / 
NC

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0 < 1,7 > 2,3

0-2

2-4

4-8 < 2,9

8-12 > 2,7

més de 12 < 2,5

Horari

Matí
(8 a. m. - 2 p. m.)

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

{> 2,2}

Tarda
(4 p. m. - 8 p. m.)

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

> 1,6 < 2,3

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora

Mai < 1,6 > 1,9
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Gestió/administració Amb la parella Amb la parella i 
els fills

Amb pares i 
germans

No família / NP / 
NC

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0 < 1,7 < 2,6 > 3,9

0-2 > 1,6 < 2,7

2-4 > 1,8

4-8

8-12 > 5,2

més de 12 > 2,7

Horari

Matí (8 a. m. - 2 p. m.) > 1,8

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

Tarda (4 p. m. - 8 p. m.)

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

> 2,9 < 2,9

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora

Mai < 1,6 < 2,5 > 3,9
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Estudiar a casa Amb la parella Amb la parella i 
els fills

Amb pares i 
germans

No família / NP / 
NC

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0 > 1,8 > 2,4

0-2

2-4

4-8

8-12 < 4,0 > 2,0

més de 12 < 1,8 > 2,2

Horari

Matí 
(8 a. m. - 2 p. m.)

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

> 4,3

Tarda
(4 p. m. - 8 p. m.)

< 2,2 > 2,6

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

Nit 
(12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora < 1,6 < 1,9 > 2,1

Mai > 1,5 > 1,8 < 2,3
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Tasques 
domèstiques Amb la parella Amb la parella i 

els fills
Amb pares i 

germans
No família / NP / 

NC

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0 < 3,4

0-2 < 2,1 < 4,5 > 2,9 > 2,0

2-4 < 2,2

4-8 > 2,1 < 2,2

8-12 > 1,8 > 2,0 < 2,7

més de 12 > 3,4 < 7,5

Horari

Matí 
(8 a. m. - 2 p. m.)

> 1,7 < 1,7

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

Tarda
(4 p. m. - 8 p. m.)

> 1,8 < 1,9

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

> 1,9 < 1,8

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora

Mai < 3,3 > 6,2
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No fer res Amb la parella Amb la parella i 
els fills

Amb pares i 
germans

No família / NP / 
NC

Temps de dedicació
(hores/setmana)

0 > 1,9 < 1,7

0-2

2-4 < 2,1 > 2,0

4-8 < 2,0

8-12 < 8,1 > 2,8

més de 12 > 2,7

Horari

Matí 
(8 a. m. - 2 p. m.)

Migdia
(2 p. m. - 4 p. m.)

Tarda 
(4 p. m. - 8 p. m.)

Prime time
(8 p. m. - 12 a. m.)

Nit (12 a. m. - 8 a. m.)

A qualsevol hora < 1,9 > 1,8 > 1,5

Mai > 1,8 < 1,9




