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 ANNEX 1 
 

 
Qüestionari  

 

 

 
  



Curs: 1r 2n Gènere: Noi  Edat:   ____    
           

 3r 4t  Noia  sempre 
Moltes 

vegades 
Algunes 
vegades 

Poques 
vegades 

mai 

1 
Utilitzes l’ordinador, el portàtil o la tablet durant el teu 
temps de lleure (per divertir-te)? 

 
    

2 
Els teus pares saben en tot moment el que estàs fent 
quan estàs a l’ordinador, el portàtil o la tablet? 

 
    

3 
Els teus pares controlen el que mires o el que fas a 
l’ordinador, portàtil o tàblet?  

 
    

4 
Els teus pares et diuen que passes massa temps davant 
de l’ordinador, potàtil o tablet? 

 
    

5 
Els teus pares et limiten el temps que pots passar 
davant de l’ordinador, portàtil o tablet?  

 
    

6 
Utilitzes l’ordinador, el portàtil o la tablet per passar els 
apunts que has pres a classe a net? 

 
    

7 
Utilitzes l’ordinador, el portàtil o la tàblet per realitzar els 
exercicis de deures? 

 
    

8 
Utilitzes l’ordinador, el portàtil o la tàblet per realitzar els 
treballs per a casa? 

 
    

9 
Utilitzes l’ordinador, el portàtil o la tàblet per repassar el 
que has fet a classe? 

 
    

10 
Utilitzes l’ordinador, el portàtil o la tàblet per estudiar 
pels exàmens? 

 
    

11 
Llegeixes llibres en paper? 
 

 
    

12 
Quan estudies o fas els deures de classe tens 
l’ordinador encès al costat? 

 
    

13 
Quan fas deures o un treball amb l’ordinador o al portàtil, 
tens pàgines web obertes que no estan relacionades 
amb aquests? 

 
    

14 
Quan has de fer un treball, busques la mateixa 
informació en diferents llocs? 

 
    

15 
Quan has de buscar informació a internet, vas sempre a 
les mateixes pàgines? 

 
    

16 
Quan fas un treball, copies directament la informació que 
has trobat a internet? 

 
    

17 
Utilitzes el mòbil per consultar o resoldre dubtes que et 
sorgeixen en un moment determinat? 

 
    

18 
Utilitzes les xarxes socials per preguntar dubtes dels 
deures als teus companys de classe? 

 
    

19 
Utilitzes el campus virtual (moodle) per comunicar-te 
amb el professor o els companys de classe?  

 
    

20 
Utilitzes el campus virtual (moodle) per entregar els 
deures o els treballs que et manen a l’escola? 

 
    

21 
Creus que estàs massa hores davant de l’ordinador el 
portàtil o la tablet? 

 
    

22 
Creus que internet i les eines que pots utilitzar en 
l’ordinador o la tablet t’ajuden a estudiar i a fer els 
deures o treballs? 

 
    

23 
Prefereixes fer les tasques de classe que et manen per a 
casa a l’ordinador? 

 
    

24 
Creus que la informació que trobes a internet quan fas 
treballs per classe és correcta i prou detallada? 

 
    

25 
Creus que les noves tecnologies (l’ordinador, el mòbil, 
internet, les xarxes socials...) t’ajuden a aprendre? 

 
    



1. Durant la setmana, quantes hores al dia et passes 
davant de l’ordinador, el portàtil o la tablet fora de 
classe? 
 

☐ Menys de 15 minuts al dia 

☐ Entre 15 minuts i una hora al dia 

☐ Entre una i tres hores cada dia 

☐ Més de tres hores diàries 

 
2. Per a que els utilitzes en el teu temps lliure?  

(pots marcar-ne més d’una) 
 

☐ Per visitar les xarxes socials, xatejar  i  

    comunicar-me amb altra gent. 

☐ Per estudiar o repassar  el que hem  

    fet a classe 

☐ Per navegar per pàgines web o blocs 

    que m’interessen   

☐ Per jugar a videojocs 

☐ Per realitzar compres online 

☐ Per veure vídeos, pel·lícules i sèries  

    o per escoltar música 

☐ Altres:________________________ 

 
3. En quin lloc utilitzes l’ordinador, el portàtil o la tablet 

quan no estàs a classe? (pots marcar-ne més d’una) 
 

☐ A la meva habitació 

☐ Al menjador o a la cuina de casa 

☐ Al despatx o a la sala d’estudi 

☐ A la biblioteca 

☐ A l’aire lliure  

 
4. En quin moment del dia sols a utilitzar l’ordinador, el 

portàtil o la tablet fora de classe? (pots marcar-ne 
més d’una) 
 

☐ Quan em llevo al matí, abans d’anar a l’escola 

☐ A primera hora de la tarda, quan arribo a casa 

☐ A partir de mitja tarda, quan he acabat les tasques 

☐ Al vespre, abans de l’hora de sopar 

☐ Per la nit, abans d’anar a dormir 

 
5. Quantes hores diàries, de mitjana, dediques a 

realitzar els deures o altres tasques escolars a casa 
(estudiar, realitzar treballs, repassar, etc...) 
 

☐ Menys de 10 minuts diaris 

☐ Entre 10 i 30 minuts al dia 

☐ Entre 30 minuts i una hora 

☐ Més d’una hora cada dia 

 
6. Quan busques informació per fer un treball o per 

realitzar els deures quines pàgines sols  visitar? (pots 
marcar-ne més d’una) 
 

☐ Enciclopèdies digitals com la Vikipèdia  o 

     Wolfram Alpha 

☐ Fòrums o pàgines de debat, o preguntant a les 

     xarxes socials 

☐ Enciclopèdies o llibres en paper de la biblioteca 

☐ Pàgines de preguntes i respostes com Yahoo  

     Respuestas, ask.fm, o eHow 

☐ Pàgines web d’entitats, blocs o diaris digitals 

☐ Pàgines de vídeos com Youtube o Vimeo 

7. Com cerques informació a internet sobre un 
tema del que has de fer un treball? 
(pots marcar-ne més d’una) 
 

☐ Vaig directament als llocs web que conec 

☐ En buscadors per continguts com   

    Google, Bing o Yahoo. 

☐En buscadors especialitzats com  

    Google 
    Acadèmics  o en directoris com DMOZ. 

☐Consultant en xarxes socials o en 

    fòrums 
 

8. Quin tipus d’eines fas servir per a realitzar els 
treballs que et manen a l’escola? 
(pots marcar-ne més d’una) 
 

☐ Editors de text com el Word 

☐ Presentacions com el Powerpoint o el  

     Prezzi. 

☐ Editors de vídeo com el de Youtube o 

    el Moviemaker 

☐ Blocs com el Google Sites o el  

    Wordpress 

☐ Altres:________________________ 

 
9. Quines aplicacions tens instal·lades i utilitzes 

en el teu telèfon mòbil? (pots marcar-ne més 
d’una) 
 

☐ Aplicacions de comunicació com  

    Whatsapp o xarxes socials com Twitter 

☐ Eines per organitzar-me com calendari,  

    agenda, notes, etc... 

☐ Aplicacions i eines que m’ajuden a fer els 

    deures 

☐ Aplicacions per emmagatzemar i compartir 

    fitxers al núvol com Dropbox o Drive 

☐ Videojocs 

 
10. Quan has de fer un treball en grup per a casa, 

com ho fas? (pots marcar-ne més d’una) 
 

☐ Quedo amb els companys del grup. 

☐ Cada persona fa una part i una   

     s’encarrega d’ajuntar-ho tot. 

☐ Ho fem per internet, comunicant-nos per    

    xat o videotrucada. 

☐ Ho fem per internet amb eines de   

    col·laboració com Google Docs o office 365 

☐ Ho fem per internet utilitzant els correus   

    electrònics. 
 

11. Digues les tres pàgines web que més utilitzes 
en el teu temps lliure o en el temps d’oci. 
 
1. _____________________________ 
2. _____________________________ 
3. _____________________________ 
 

12. Digues les tres pàgines web que més utilitzes 
quan fas deures, estudies o fas un treball de 
classe 
 
1. _____________________________ 
2. _____________________________ 
3. _____________________________ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ANNEX 2 
 

 

Resultats qüestionari 
part I 

 

 

 
  



Curs: Gènere Edat  [Utilitzes 

l’ordinador, el 

portàtil o la 

tablet durant el 

teu temps de 

lleure (per 

divertir-te)?]

 [Els teus pares 

saben en tot 

moment el que 

estàs fent quan 

estàs a 

l’ordinador, el 

portàtil o la 

tablet?]

 [Els teus pares 

controlen el que 

mires o el que 

fas a l’ordinador, 

portàtil o 

tàblet? ]

 [Els teus pares 

et diuen que 

passes massa 

temps davant de 

l’ordinador, 

potàtil o tablet?]

 [Els teus pares 

et limiten el 

temps que pots 

passar davant de 

l’ordinador, 

portàtil o 

tablet? ]

 [Utilitzes 

l’ordinador, el 

portàtil o la 

tablet per passar 

els apunts que 

has pres a 

classe a net?]

 [Utilitzes 

l’ordinador, el 

portàtil o la 

tàblet per 

realitzar els 

exercicis de 

deures?]

 [Utilitzes 

l’ordinador, el 

portàtil o la 

tàblet per 

realitzar els 

treballs per a 

casa?]

 [Utilitzes 

l’ordinador, el 

portàtil o la 

tàblet per 

repassar el que 

has fet a 

classe?]

 [Utilitzes 

l’ordinador, el 

portàtil o la 

tàblet per 

estudiar pels 

exàmens?]

 [Llegeixes 

llibres en paper?]

 [Quan estudies 

o fas els deures 

de classe tens 

l’ordinador encès 

al costat?]

 [Quan fas 

deures o un 

treball amb 

l’ordinador o al 

portàtil, tens 

pàgines web 

obertes que no 

estan 

relacionades 

amb aquests?]

 [Quan has de 

fer un treball, 

busques la 

mateixa 

informació en 

diferents llocs?]

 [Quan has de 

buscar 

informació a 

internet, vas 

sempre a les 

mateixes 

pàgines?]

 [Quan fas un 

treball, copies 

directament la 

informació que 

has trobat a 

internet?]

 [Utilitzes el 

mòbil per 

consultar o 

resoldre dubtes 

que et sorgeixen 

en un moment 

determinat?]

 [Utilitzes les 

xarxes socials 

per preguntar 

dubtes dels 

deures als teus 

companys de 

classe?]

 [Utilitzes el 

campus virtual 

(moodle) per 

comunicar-te 

amb el professor 

o els companys 

de classe? ]

 [Utilitzes el 

campus virtual 

(moodle) per 

entregar els 

deures o els 

treballs que et 

manen a 

l’escola?]

 [Creus que 

estàs massa 

hores davant de 

l’ordinador el 

portàtil o la 

tablet?]

 [Creus que 

internet i les 

eines que pots 

utilitzar en 

l’ordinador o la 

tablet t’ajuden a 

estudiar i a fer 

els deures o 

treballs?]

 [Prefereixes fer 

les tasques de 

classe que et 

manen per a 

casa a 

l’ordinador?]

 [Creus que la 

informació que 

trobes a internet 

quan fas treballs 

per classe és 

correcta i prou 

detallada?]

 [Creus que les 

noves 

tecnologies 

(l’ordinador, el 

mòbil, internet, 

les xarxes 

socials...) 

t’ajuden a 

aprendre?]

1 1r d'ESO Noia 12 Moltes vegades Sempre Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Algunes vegades Sempre Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Algunes vegades Moltes vegades Sempre Moltes vegades Sempre Moltes vegades Algunes vegades Moltes vegades

2 1r d'ESO Noi 12 Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Mai Poques vegades Poques vegades Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Mai Mai Algunes vegades Algunes vegades Mai Poques vegades Moltes vegades Poques vegades Mai Poques vegades Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades

3 1r d'ESO Noi 12 Poques vegades Poques vegades Poques vegades Mai Sempre Algunes vegades Moltes vegades Mai Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Moltes vegades Poques vegades Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Mai Poques vegades Moltes vegades Moltes vegades Mai Moltes vegades Mai Algunes vegades Algunes vegades

4 1r d'ESO Noia 12 Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Poques vegades Poques vegades Poques vegades Moltes vegades Algunes vegades Moltes vegades Sempre Poques vegades Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Mai Moltes vegades Moltes vegades Sempre Moltes vegades Algunes vegades Sempre Sempre Moltes vegades Sempre

5 1r d'ESO Noi 12 Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades Mai Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Mai Mai Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades

6 1r d'ESO Noi 13 Poques vegades Moltes vegades Moltes vegades Mai Mai Poques vegades Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Algunes vegades Poques vegades Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Algunes vegades Mai Algunes vegades Mai Moltes vegades Algunes vegades Moltes vegades Moltes vegades

7 1r d'ESO Noia 13 Sempre Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades Sempre Sempre Sempre Sempre Sempre Sempre Moltes vegades Mai Sempre Mai Mai Algunes vegades Moltes vegades Poques vegades Poques vegades Moltes vegades Sempre Sempre Algunes vegades Sempre

8 1r d'ESO Noi 12 Sempre Sempre Sempre Sempre Sempre Mai Moltes vegades Moltes vegades Mai Mai Poques vegades Sempre Algunes vegades Mai Sempre Mai Sempre Mai Sempre Sempre Sempre Sempre Sempre Sempre Sempre

9 1r d'ESO Noia 13 Moltes vegades Poques vegades Mai Moltes vegades Poques vegades Mai Poques vegades Moltes vegades Algunes vegades Algunes vegades Sempre Algunes vegades Moltes vegades Poques vegades Moltes vegades Algunes vegades Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Algunes vegades Moltes vegades Moltes vegades

10 1r d'ESO Noia 12 Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades Poques vegades Sempre Moltes vegades Algunes vegades Sempre Moltes vegades Moltes vegades Sempre Poques vegades Moltes vegades Moltes vegades Mai Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades Sempre Algunes vegades Sempre Sempre

11 1r d'ESO Noi 12 Algunes vegades Moltes vegades Sempre Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Moltes vegades Moltes vegades Sempre Moltes vegades Mai Sempre Algunes vegades Mai Mai Sempre Algunes vegades Sempre Poques vegades Moltes vegades Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades

12 1r d'ESO Noia 12 Moltes vegades Sempre Algunes vegades Poques vegades Moltes vegades Moltes vegades Sempre Sempre Sempre Sempre Sempre Moltes vegades Poques vegades Poques vegades Mai Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Sempre Algunes vegades Moltes vegades Sempre

13 1r d'ESO Noia 13 Moltes vegades Moltes vegades Mai Poques vegades Mai Sempre Sempre Moltes vegades Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades Poques vegades Moltes vegades Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Sempre Poques vegades Moltes vegades Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Moltes vegades Moltes vegades

14 1r d'ESO Noi 13 Poques vegades Moltes vegades Mai Poques vegades Mai Sempre Algunes vegades Algunes vegades Poques vegades Sempre Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Poques vegades Sempre Sempre Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades Mai Sempre Algunes vegades

15 1r d'ESO Noi 13 Moltes vegades Algunes vegades Moltes vegades Mai Poques vegades Mai Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Mai Algunes vegades Algunes vegades Mai Poques vegades Algunes vegades Poques vegades Moltes vegades Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades

16 1r d'ESO Noia 13 Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Poques vegades Poques vegades Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Moltes vegades Sempre Sempre Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades Sempre Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Moltes vegades Poques vegades Algunes vegades Poques vegades

17 1r d'ESO Noi 13 Moltes vegades Moltes vegades Mai Poques vegades Mai Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades Moltes vegades Poques vegades Moltes vegades Poques vegades Moltes vegades Moltes vegades Mai Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Poques vegades Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades

18 1r d'ESO Noi 13 Algunes vegades Sempre Mai Poques vegades Algunes vegades Sempre Moltes vegades Sempre Poques vegades Algunes vegades Moltes vegades Mai Mai Sempre Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades Moltes vegades Moltes vegades

19 1r d'ESO Noi 12 Poques vegades Moltes vegades Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades Mai Sempre Sempre Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Mai Mai Mai Poques vegades Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Moltes vegades

20 1r d'ESO Noi 13 Algunes vegades Sempre Moltes vegades Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Mai Mai Poques vegades Poques vegades Poques vegades Algunes vegades Mai Mai Sempre Mai Algunes vegades Algunes vegades Mai Algunes vegades Algunes vegades Poques vegades Sempre Algunes vegades Poques vegades

21 1r d'ESO Noi 12 Algunes vegades Sempre Sempre Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades Sempre Mai Moltes vegades Sempre Moltes vegades Algunes vegades Mai Moltes vegades Algunes vegades Mai Moltes vegades Algunes vegades Mai Mai Poques vegades Algunes vegades Poques vegades Sempre Algunes vegades

22 1r d'ESO Noia 13 Algunes vegades Algunes vegades Moltes vegades Poques vegades Mai Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades Moltes vegades Poques vegades Moltes vegades Sempre Algunes vegades Sempre Moltes vegades Algunes vegades Moltes vegades Mai Sempre Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades

23 1r d'ESO Noia 13 Sempre Poques vegades Mai Algunes vegades Mai Sempre Sempre Sempre Sempre Moltes vegades Algunes vegades Algunes vegades Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Moltes vegades Sempre Sempre Mai Mai Moltes vegades Sempre Sempre Sempre Sempre

24 1r d'ESO Noi 13 Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Mai Poques vegades Moltes vegades Poques vegades Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Mai Mai Poques vegades Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades

25 1r d'ESO Noia 13 Moltes vegades Poques vegades Algunes vegades Mai Algunes vegades Mai Algunes vegades Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades Mai Mai Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Algunes vegades Moltes vegades

26 1r d'ESO Noia 12 Moltes vegades Algunes vegades Mai Algunes vegades Algunes vegades Sempre Sempre Moltes vegades Sempre Sempre Sempre Moltes vegades Poques vegades Sempre Poques vegades Mai Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Sempre Algunes vegades Sempre Sempre Algunes vegades Moltes vegades

27 1r d'ESO Noi 13 Algunes vegades Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Poques vegades Algunes vegades Moltes vegades Poques vegades Moltes vegades Algunes vegades Sempre Poques vegades Poques vegades Moltes vegades Mai Mai Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Algunes vegades Moltes vegades Sempre Sempre Algunes vegades Sempre

28 1r d'ESO Noia 12 Algunes vegades Sempre Poques vegades Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades Moltes vegades Poques vegades Sempre Moltes vegades Poques vegades Moltes vegades Mai Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Moltes vegades Algunes vegades Mai Poques vegades Poques vegades Sempre Moltes vegades Algunes vegades Sempre

29 1r d'ESO Noi 13 Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades Moltes vegades Poques vegades Algunes vegades Moltes vegades Mai Mai Sempre Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades Poques vegades Mai Poques vegades Poques vegades Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades

30 1r d'ESO Noi 12 Algunes vegades Sempre Mai Moltes vegades Poques vegades Mai Poques vegades Poques vegades Algunes vegades Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades Mai Poques vegades Poques vegades Mai Algunes vegades Algunes vegades Poques vegades Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Algunes vegades Sempre Algunes vegades

31 1r d'ESO Noia 12 Moltes vegades Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Mai Moltes vegades Mai Moltes vegades Sempre Moltes vegades Mai Sempre Moltes vegades Mai Sempre Moltes vegades Mai Moltes vegades Algunes vegades Sempre Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades

32 1r d'ESO Noia 13 Sempre Poques vegades Mai Poques vegades Sempre Mai Sempre Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Sempre Moltes vegades Mai Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Moltes vegades Mai Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Moltes vegades Sempre Algunes vegades Poques vegades

33 1r d'ESO Noi 12 Moltes vegades Sempre Mai Poques vegades Sempre Mai Algunes vegades Poques vegades Moltes vegades Mai Sempre Moltes vegades Poques vegades Poques vegades Moltes vegades Algunes vegades Algunes vegades Moltes vegades Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Sempre Sempre Sempre Moltes vegades

34 1r d'ESO Noi 12 Algunes vegades Algunes vegades Moltes vegades Mai Poques vegades Sempre Moltes vegades Algunes vegades Sempre Mai Moltes vegades Sempre Mai Poques vegades Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades Mai Poques vegades Algunes vegades Mai Sempre Sempre Poques vegades Sempre

35 1r d'ESO Noia 13 Mai Moltes vegades Poques vegades Mai Algunes vegades Mai Mai Poques vegades Mai Moltes vegades Algunes vegades Algunes vegades Mai Moltes vegades Sempre Mai Sempre Algunes vegades Sempre Poques vegades Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Moltes vegades Sempre

36 1r d'ESO Noi 12 Moltes vegades Poques vegades Mai Algunes vegades Poques vegades Moltes vegades Algunes vegades Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Moltes vegades Sempre Poques vegades Algunes vegades Sempre Sempre Algunes vegades Sempre Moltes vegades

37 1r d'ESO Noia 13 Moltes vegades Moltes vegades Mai Poques vegades Poques vegades Poques vegades Mai Poques vegades Moltes vegades Algunes vegades Moltes vegades Sempre Moltes vegades Poques vegades Algunes vegades Mai Poques vegades Algunes vegades Poques vegades Moltes vegades Algunes vegades Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades

38 1r d'ESO Noia 13 Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Mai Algunes vegades Sempre Poques vegades Moltes vegades Poques vegades Algunes vegades Moltes vegades Poques vegades Mai Moltes vegades Algunes vegades Algunes vegades Poques vegades Moltes vegades Sempre Poques vegades Sempre Poques vegades Sempre Poques vegades Sempre

39 1r d'ESO Noi 12 Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Poques vegades Algunes vegades Mai Poques vegades Algunes vegades Mai Moltes vegades Algunes vegades Sempre Algunes vegades Poques vegades Moltes vegades Mai Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Sempre Mai Algunes vegades

40 1r d'ESO Noi 13 Algunes vegades Mai Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Sempre Sempre Sempre Mai Moltes vegades Sempre Moltes vegades Poques vegades Mai Mai Poques vegades Mai Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Sempre Moltes vegades

41 1r d'ESO Noia 12 Algunes vegades Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Poques vegades Algunes vegades Moltes vegades Mai Algunes vegades Sempre Moltes vegades Algunes vegades Mai Moltes vegades Moltes vegades Mai Sempre Moltes vegades Moltes vegades Mai Poques vegades Sempre Sempre Mai Moltes vegades

42 1r d'ESO Noia 12 Moltes vegades Moltes vegades Mai Poques vegades Mai Moltes vegades Poques vegades Sempre Algunes vegades Moltes vegades Poques vegades Algunes vegades Mai Moltes vegades Algunes vegades Mai Algunes vegades Algunes vegades Mai Poques vegades Algunes vegades Moltes vegades Sempre Sempre Mai

43 1r d'ESO Noi 13 Poques vegades Moltes vegades Mai Poques vegades Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Moltes vegades Sempre Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Mai Mai Poques vegades Moltes vegades Poques vegades Algunes vegades Poques vegades Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Sempre

44 1r d'ESO Noia 13 Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Algunes vegades Mai Poques vegades Sempre Poques vegades Sempre Mai Moltes vegades Algunes vegades Mai Moltes vegades Sempre Algunes vegades Moltes vegades Poques vegades Algunes vegades Sempre Moltes vegades Moltes vegades

45 1r d'ESO Noia 13 Poques vegades Moltes vegades Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Moltes vegades Sempre Sempre Algunes vegades Mai Moltes vegades Sempre Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Moltes vegades Algunes vegades Sempre Algunes vegades Algunes vegades Poques vegades Sempre Poques vegades

46 1r d'ESO Noi 13 Sempre Moltes vegades Mai Moltes vegades Poques vegades Mai Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Moltes vegades Algunes vegades Mai Algunes vegades Sempre Poques vegades Moltes vegades Algunes vegades Mai Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades

47 1r d'ESO Noi 12 Poques vegades Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Poques vegades Poques vegades Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Moltes vegades Poques vegades Poques vegades Mai Moltes vegades Poques vegades Poques vegades Moltes vegades Poques vegades Mai Poques vegades Moltes vegades Algunes vegades Mai Poques vegades

48 1r d'ESO Noia 13 Algunes vegades Sempre Mai Mai Poques vegades Algunes vegades Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades Moltes vegades Poques vegades Sempre Moltes vegades Poques vegades Mai Moltes vegades Algunes vegades Moltes vegades Sempre Moltes vegades Algunes vegades Mai Sempre

49 1r d'ESO Noi 13 Mai Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Sempre Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Moltes vegades Algunes vegades Mai Moltes vegades Moltes vegades Mai Mai Moltes vegades Poques vegades Poques vegades Algunes vegades Moltes vegades Moltes vegades Sempre Moltes vegades

50 1r d'ESO Noia 13 Moltes vegades Algunes vegades Mai Poques vegades Poques vegades Poques vegades Moltes vegades Algunes vegades Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Moltes vegades Mai Algunes vegades Moltes vegades Poques vegades Algunes vegades Sempre Moltes vegades Mai Mai Sempre Moltes vegades Algunes vegades Mai

51 1r d'ESO Noi 12 Moltes vegades Sempre Poques vegades Poques vegades Algunes vegades Poques vegades Sempre Algunes vegades Sempre Sempre Sempre Moltes vegades Algunes vegades Moltes vegades Mai Poques vegades Moltes vegades Sempre Poques vegades Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades Mai Moltes vegades

52 1r d'ESO Noia 13 Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Mai Poques vegades Poques vegades Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Poques vegades Algunes vegades Poques vegades Sempre Moltes vegades Mai Poques vegades Poques vegades Sempre Moltes vegades Poques vegades Sempre

53 1r d'ESO Noi 12 Moltes vegades Algunes vegades Mai Poques vegades Poques vegades Algunes vegades Poques vegades Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Moltes vegades Sempre Algunes vegades Poques vegades Mai Mai Mai Algunes vegades Mai Poques vegades Algunes vegades Sempre Sempre Poques vegades Poques vegades

54 1r d'ESO Noi 13 Moltes vegades Moltes vegades Mai Mai Mai Algunes vegades Sempre Algunes vegades Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Mai Mai Mai Algunes vegades Algunes vegades Mai Sempre Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Moltes vegades Algunes vegades

55 1r d'ESO Noi 12 Sempre Sempre Poques vegades Algunes vegades Mai Algunes vegades Sempre Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades Mai Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Sempre Poques vegades Poques vegades Moltes vegades

56 1r d'ESO Noi 13 Poques vegades Moltes vegades Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Mai Poques vegades Sempre Mai Sempre Moltes vegades Sempre Mai Moltes vegades Algunes vegades Mai Algunes vegades Algunes vegades Poques vegades Moltes vegades Algunes vegades Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Poques vegades

57 1r d'ESO Noia 13 Poques vegades Poques vegades Algunes vegades Moltes vegades Mai Poques vegades Poques vegades Moltes vegades Algunes vegades Sempre Poques vegades Sempre Poques vegades Moltes vegades Sempre Mai Moltes vegades Poques vegades Moltes vegades Poques vegades Algunes vegades Sempre Sempre Sempre Poques vegades

58 1r d'ESO Noi 13 Algunes vegades Sempre Poques vegades Poques vegades Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Algunes vegades Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Moltes vegades Mai Algunes vegades Mai Poques vegades Moltes vegades Algunes vegades Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades Moltes vegades Mai Sempre Algunes vegades

59 1r d'ESO Noi 13 Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Mai Poques vegades Moltes vegades Algunes vegades Mai Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Mai Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Moltes vegades Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Moltes vegades

60 1r d'ESO Noi 12 Algunes vegades Moltes vegades Mai Poques vegades Sempre Sempre Sempre Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Sempre Algunes vegades Mai Moltes vegades Sempre Mai Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Poques vegades Moltes vegades Sempre Moltes vegades Moltes vegades Mai

61 1r d'ESO Noi 13 Poques vegades Moltes vegades Mai Poques vegades Poques vegades Sempre Sempre Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Mai Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Moltes vegades Sempre Mai Moltes vegades

62 1r d'ESO Noi 12 Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades Mai Poques vegades Algunes vegades Sempre Poques vegades Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Sempre Algunes vegades Poques vegades Mai Mai Mai Poques vegades Mai Moltes vegades Sempre Moltes vegades Sempre

63 1r d'ESO Noia 13 Algunes vegades Poques vegades Mai Poques vegades Mai Algunes vegades Sempre Sempre Poques vegades Moltes vegades Algunes vegades Mai Poques vegades Moltes vegades Algunes vegades Mai Mai Poques vegades Algunes vegades Poques vegades Moltes vegades Algunes vegades Sempre Sempre Poques vegades

64 2n d'ESO Noi 14 Moltes vegades Algunes vegades Mai Algunes vegades Mai Sempre Moltes vegades Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades Poques vegades Moltes vegades Mai Poques vegades Algunes vegades Mai Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades Mai Moltes vegades Sempre Moltes vegades Sempre Sempre

65 2n d'ESO Noi 13 Moltes vegades Sempre Algunes vegades Poques vegades Mai Poques vegades Moltes vegades Algunes vegades Moltes vegades Sempre Algunes vegades Moltes vegades Poques vegades Moltes vegades Sempre Mai Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades Moltes vegades Moltes vegades

66 2n d'ESO Noia 13 Moltes vegades Poques vegades Poques vegades Algunes vegades Mai Mai Moltes vegades Algunes vegades Mai Sempre Poques vegades Moltes vegades Mai Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Moltes vegades Sempre Poques vegades Mai Sempre

67 2n d'ESO Noia 14 Moltes vegades Sempre Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Algunes vegades Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades Mai Algunes vegades Sempre Sempre Poques vegades Poques vegades Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades Mai Sempre Sempre Sempre Sempre

68 2n d'ESO Noi 13 Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Sempre Poques vegades Moltes vegades Algunes vegades Mai Poques vegades Poques vegades Mai Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Moltes vegades Algunes vegades Sempre Mai Algunes vegades

69 2n d'ESO Noi 14 Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Mai Mai Mai Algunes vegades Mai Poques vegades Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Mai Poques vegades Moltes vegades Poques vegades Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Mai Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades Sempre Moltes vegades

70 2n d'ESO Noia 13 Algunes vegades Poques vegades Mai Poques vegades Moltes vegades Poques vegades Algunes vegades Sempre Mai Sempre Moltes vegades Algunes vegades Mai Moltes vegades Moltes vegades Mai Sempre Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Mai Moltes vegades Poques vegades Moltes vegades Moltes vegades

71 2n d'ESO Noia 13 Moltes vegades Algunes vegades Mai Mai Mai Algunes vegades Sempre Moltes vegades Moltes vegades Sempre Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Moltes vegades Mai Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Poques vegades Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades Sempre Poques vegades

72 2n d'ESO Noia 14 Algunes vegades Algunes vegades Moltes vegades Poques vegades Mai Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Sempre Poques vegades Sempre Poques vegades Poques vegades Mai Mai Poques vegades Mai Mai Mai Moltes vegades Algunes vegades Sempre Moltes vegades Sempre

73 2n d'ESO Noia 13 Algunes vegades Algunes vegades Poques vegades Sempre Poques vegades Mai Poques vegades Poques vegades Mai Moltes vegades Sempre Algunes vegades Mai Poques vegades Poques vegades Moltes vegades Poques vegades Sempre Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades

74 2n d'ESO Noia 14 Poques vegades Algunes vegades Poques vegades Mai Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Sempre Poques vegades Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Mai Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Sempre Moltes vegades

75 2n d'ESO Noi 14 Algunes vegades Moltes vegades Mai Poques vegades Sempre Algunes vegades Mai Poques vegades Moltes vegades Poques vegades Sempre Poques vegades Poques vegades Moltes vegades Moltes vegades Mai Sempre Mai Mai Mai Moltes vegades Moltes vegades Sempre Mai Algunes vegades

76 2n d'ESO Noi 14 Poques vegades Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Sempre Algunes vegades Sempre Algunes vegades Mai Poques vegades Algunes vegades Moltes vegades Poques vegades Moltes vegades Sempre Mai Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Sempre Algunes vegades Algunes vegades Sempre Moltes vegades Algunes vegades

77 2n d'ESO Noia 13 Sempre Sempre Algunes vegades Poques vegades Mai Sempre Poques vegades Moltes vegades Poques vegades Algunes vegades Sempre Sempre Poques vegades Moltes vegades Sempre Poques vegades Sempre Mai Sempre Sempre Sempre Sempre Sempre Moltes vegades Sempre

78 2n d'ESO Noi 14 Algunes vegades Sempre Mai Poques vegades Mai Mai Sempre Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades Mai Moltes vegades Sempre Algunes vegades Mai Poques vegades Algunes vegades Moltes vegades Poques vegades Sempre Poques vegades Moltes vegades Algunes vegades

79 2n d'ESO Noi 13 Algunes vegades Moltes vegades Mai Mai Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Sempre Moltes vegades Algunes vegades Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Sempre Moltes vegades Mai Algunes vegades Moltes vegades Poques vegades Moltes vegades Sempre Sempre Mai Moltes vegades Moltes vegades

80 2n d'ESO Noi 14 Poques vegades Sempre Poques vegades Moltes vegades Poques vegades Algunes vegades Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Sempre Poques vegades Mai Sempre Mai Poques vegades Algunes vegades Mai Mai Mai Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Algunes vegades

81 2n d'ESO Noi 14 Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Mai Poques vegades Algunes vegades Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Moltes vegades Algunes vegades Moltes vegades Poques vegades Moltes vegades Moltes vegades Mai Moltes vegades Sempre Algunes vegades Sempre Algunes vegades Moltes vegades Sempre Sempre Poques vegades

82 2n d'ESO Noi 13 Moltes vegades Sempre Algunes vegades Mai Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Sempre Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Mai Moltes vegades Sempre Poques vegades Moltes vegades Poques vegades Algunes vegades Sempre Sempre Moltes vegades

83 2n d'ESO Noi 13 Sempre Moltes vegades Poques vegades Poques vegades Mai Mai Algunes vegades Sempre Sempre Poques vegades Sempre Algunes vegades Algunes vegades Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Mai Sempre Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades Sempre Moltes vegades Algunes vegades

84 2n d'ESO Noi 13 Algunes vegades Moltes vegades Mai Poques vegades Poques vegades Algunes vegades Moltes vegades Poques vegades Mai Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Moltes vegades Algunes vegades Algunes vegades Mai Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades Mai

85 2n d'ESO Noi 14 Algunes vegades Algunes vegades Moltes vegades Poques vegades Mai Algunes vegades Algunes vegades Moltes vegades Poques vegades Moltes vegades Poques vegades Sempre Mai Moltes vegades Sempre Sempre Moltes vegades Mai Poques vegades Poques vegades Moltes vegades Sempre Algunes vegades Moltes vegades Moltes vegades

86 2n d'ESO Noi 14 Algunes vegades Algunes vegades Mai Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades Sempre Poques vegades Poques vegades Algunes vegades Poques vegades Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Mai Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Sempre Sempre Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades

87 2n d'ESO Noia 14 Sempre Moltes vegades Mai Sempre Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Moltes vegades Poques vegades Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades Sempre Mai Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Mai Mai Sempre Sempre Sempre Sempre Algunes vegades

88 2n d'ESO Noi 14 Sempre Sempre Moltes vegades Algunes vegades Algunes vegades Mai Algunes vegades Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Mai Poques vegades Moltes vegades Poques vegades Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Mai Sempre Moltes vegades

89 2n d'ESO Noia 14 Mai Sempre Poques vegades Poques vegades Sempre Mai Algunes vegades Algunes vegades Mai Algunes vegades Algunes vegades Poques vegades Mai Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Moltes vegades Poques vegades Mai Sempre Algunes vegades Moltes vegades Sempre Mai Algunes vegades

90 2n d'ESO Noia 14 Algunes vegades Mai Algunes vegades Moltes vegades Poques vegades Mai Algunes vegades Algunes vegades Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Algunes vegades Mai Sempre Sempre Mai Sempre Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades Sempre Mai Algunes vegades

91 2n d'ESO Noia 14 Mai Moltes vegades Mai Mai Mai Mai Algunes vegades Sempre Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Moltes vegades Poques vegades Poques vegades Moltes vegades Poques vegades Algunes vegades Sempre Poques vegades Mai Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Sempre Sempre

92 2n d'ESO Noia 14 Moltes vegades Sempre Poques vegades Sempre Algunes vegades Poques vegades Sempre Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Sempre Mai Moltes vegades Algunes vegades Mai Mai Poques vegades Poques vegades Poques vegades Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades Moltes vegades Poques vegades

93 2n d'ESO Noia 14 Moltes vegades Mai Mai Poques vegades Mai Algunes vegades Moltes vegades Poques vegades Mai Sempre Moltes vegades Poques vegades Poques vegades Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Algunes vegades Sempre Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades Sempre Moltes vegades Moltes vegades Sempre

94 2n d'ESO Noia 14 Moltes vegades Sempre Mai Poques vegades Algunes vegades Mai Sempre Moltes vegades Algunes vegades Sempre Sempre Moltes vegades Mai Moltes vegades Algunes vegades Mai Algunes vegades Algunes vegades Sempre Algunes vegades Sempre Sempre Moltes vegades Moltes vegades Sempre

95 2n d'ESO Noi 14 Algunes vegades Algunes vegades Moltes vegades Poques vegades Algunes vegades Mai Mai Moltes vegades Sempre Mai Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades Poques vegades Mai Algunes vegades Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades Poques vegades Moltes vegades Sempre Sempre Algunes vegades

96 2n d'ESO Noia 13 Mai Moltes vegades Mai Poques vegades Poques vegades Sempre Sempre Algunes vegades Algunes vegades Sempre Moltes vegades Moltes vegades Mai Sempre Moltes vegades Mai Moltes vegades Sempre Algunes vegades Mai Moltes vegades Mai Moltes vegades Moltes vegades Sempre

97 2n d'ESO Noia 14 Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Moltes vegades Algunes vegades Mai Sempre Moltes vegades Mai Moltes vegades Moltes vegades Sempre Moltes vegades Algunes vegades Moltes vegades Mai Algunes vegades Poques vegades Mai Sempre Sempre Algunes vegades Sempre Moltes vegades Poques vegades

98 2n d'ESO Noia 13 Sempre Moltes vegades Algunes vegades Mai Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Sempre Mai Sempre Algunes vegades Mai Mai Algunes vegades Sempre Mai Poques vegades Sempre Mai Moltes vegades Moltes vegades

99 2n d'ESO Noi 13 Moltes vegades Sempre Moltes vegades Algunes vegades Mai Poques vegades Moltes vegades Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Sempre Poques vegades Moltes vegades Algunes vegades Mai Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Poques vegades Moltes vegades Algunes vegades Moltes vegades Mai Moltes vegades

PART I



100 2n d'ESO Noi 14 Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Mai Sempre Algunes vegades Moltes vegades Mai Sempre Poques vegades Algunes vegades Mai Sempre Moltes vegades Mai Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades Mai Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Moltes vegades Moltes vegades

101 2n d'ESO Noi 15 Algunes vegades Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades Mai Poques vegades Poques vegades Mai Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Poques vegades Mai Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Poques vegades Moltes vegades Mai Moltes vegades Algunes vegades

102 2n d'ESO Noia 14 Mai Sempre Algunes vegades Mai Poques vegades Mai Moltes vegades Algunes vegades Mai Poques vegades Sempre Algunes vegades Poques vegades Moltes vegades Mai Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades Sempre Mai Moltes vegades Algunes vegades Moltes vegades Mai Sempre

103 2n d'ESO Noi 13 Sempre Poques vegades Poques vegades Moltes vegades Sempre Mai Moltes vegades Poques vegades Poques vegades Poques vegades Sempre Algunes vegades Mai Moltes vegades Sempre Poques vegades Algunes vegades Mai Algunes vegades Poques vegades Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Algunes vegades Poques vegades

104 2n d'ESO Noi 14 Sempre Algunes vegades Moltes vegades Poques vegades Sempre Algunes vegades Algunes vegades Sempre Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Moltes vegades Poques vegades Moltes vegades Algunes vegades Mai Poques vegades Algunes vegades Moltes vegades Poques vegades Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Mai Moltes vegades

105 2n d'ESO Noia 13 Algunes vegades Moltes vegades Poques vegades Moltes vegades Mai Poques vegades Moltes vegades Sempre Sempre Moltes vegades Sempre Poques vegades Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Moltes vegades Algunes vegades Mai Algunes vegades Mai Sempre Moltes vegades Sempre Moltes vegades

106 2n d'ESO Noi 13 Mai Moltes vegades Poques vegades Mai Mai Poques vegades Moltes vegades Poques vegades Sempre Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades Mai Algunes vegades Poques vegades Mai Moltes vegades Sempre Moltes vegades Sempre Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Mai Sempre

107 2n d'ESO Noia 14 Sempre Algunes vegades Mai Moltes vegades Algunes vegades Moltes vegades Sempre Algunes vegades Mai Sempre Sempre Poques vegades Mai Mai Poques vegades Mai Moltes vegades Moltes vegades Mai Poques vegades Mai Moltes vegades Algunes vegades Algunes vegades Sempre

108 2n d'ESO Noi 14 Algunes vegades Sempre Poques vegades Poques vegades Algunes vegades Moltes vegades Sempre Sempre Algunes vegades Poques vegades Moltes vegades Sempre Moltes vegades Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Sempre Poques vegades Sempre Algunes vegades

109 2n d'ESO Noi 13 Moltes vegades Sempre Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Moltes vegades Poques vegades Algunes vegades Sempre Moltes vegades Poques vegades Algunes vegades Poques vegades Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Sempre Sempre Algunes vegades Moltes vegades Moltes vegades

110 2n d'ESO Noi 13 Moltes vegades Moltes vegades Mai Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades Poques vegades Moltes vegades Mai Mai Moltes vegades Moltes vegades Mai Poques vegades Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades Moltes vegades Sempre Algunes vegades Moltes vegades Moltes vegades

111 2n d'ESO Noia 14 Moltes vegades Algunes vegades Mai Poques vegades Mai Sempre Sempre Algunes vegades Algunes vegades Poques vegades Sempre Algunes vegades Mai Moltes vegades Moltes vegades Mai Poques vegades Algunes vegades Mai Moltes vegades Poques vegades Sempre Algunes vegades Algunes vegades Poques vegades

112 2n d'ESO Noi 14 Sempre Sempre Algunes vegades Moltes vegades Poques vegades Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Algunes vegades Poques vegades Sempre Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Sempre Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Moltes vegades Sempre Sempre Poques vegades

113 2n d'ESO Noi 13 Algunes vegades Moltes vegades Poques vegades Poques vegades Poques vegades Sempre Moltes vegades Mai Moltes vegades Sempre Sempre Sempre Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Mai Sempre Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Mai Algunes vegades Sempre Moltes vegades Algunes vegades

114 2n d'ESO Noi 15 Moltes vegades Poques vegades Poques vegades Poques vegades Sempre Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Mai Algunes vegades Mai Poques vegades Mai Algunes vegades Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Algunes vegades Poques vegades Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades

115 2n d'ESO Noi 14 Algunes vegades Poques vegades Moltes vegades Sempre Mai Moltes vegades Moltes vegades Sempre Poques vegades Sempre Poques vegades Moltes vegades Mai Moltes vegades Moltes vegades Mai Moltes vegades Mai Mai Poques vegades Poques vegades Sempre Sempre Moltes vegades Moltes vegades

116 2n d'ESO Noi 13 Moltes vegades Moltes vegades Mai Moltes vegades Moltes vegades Mai Moltes vegades Algunes vegades Algunes vegades Moltes vegades Poques vegades Mai Algunes vegades Moltes vegades Poques vegades Poques vegades Poques vegades Moltes vegades Moltes vegades Sempre Poques vegades Sempre Sempre Algunes vegades Poques vegades

117 2n d'ESO Noia 14 Poques vegades Moltes vegades Poques vegades Algunes vegades Mai Sempre Moltes vegades Algunes vegades Algunes vegades Moltes vegades Sempre Algunes vegades Mai Moltes vegades Algunes vegades Algunes vegades Poques vegades Sempre Mai Poques vegades Algunes vegades Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades

118 2n d'ESO Noia 14 Poques vegades Sempre Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades Mai Moltes vegades Algunes vegades Algunes vegades Mai Poques vegades Moltes vegades Mai Moltes vegades Sempre Poques vegades Sempre Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Mai Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades

119 2n d'ESO Noi 14 Poques vegades Poques vegades Moltes vegades Poques vegades Sempre Poques vegades Sempre Poques vegades Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Algunes vegades Mai Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Sempre Sempre Moltes vegades Sempre Sempre

120 2n d'ESO Noi 14 Sempre Algunes vegades Algunes vegades Sempre Mai Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Poques vegades Moltes vegades Poques vegades Mai Poques vegades Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Moltes vegades Mai Sempre Algunes vegades Moltes vegades Sempre Sempre Sempre Sempre

121 2n d'ESO Noi 14 Poques vegades Sempre Algunes vegades Moltes vegades Sempre Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades Sempre Poques vegades Algunes vegades Mai Algunes vegades Moltes vegades Poques vegades Mai Poques vegades Mai Poques vegades Poques vegades Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades

122 2n d'ESO Noi 13 Sempre Algunes vegades Mai Poques vegades Mai Mai Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Sempre Mai Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Poques vegades Moltes vegades Sempre Sempre

123 2n d'ESO Noia 14 Poques vegades Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Sempre Algunes vegades Sempre Poques vegades Algunes vegades Mai Moltes vegades Sempre Poques vegades Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades Sempre Moltes vegades Mai Moltes vegades Algunes vegades Moltes vegades Moltes vegades Mai Poques vegades

124 2n d'ESO Noi 13 Mai Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Sempre Moltes vegades Sempre Algunes vegades Sempre Algunes vegades Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Sempre Mai Algunes vegades Moltes vegades Poques vegades Mai Sempre Sempre Sempre Moltes vegades Algunes vegades

125 2n d'ESO Noi 13 Mai Moltes vegades Algunes vegades Mai Mai Poques vegades Sempre Poques vegades Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Sempre Mai Poques vegades Algunes vegades Poques vegades Mai Sempre Mai Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades

126 2n d'ESO Noi 13 Mai Poques vegades Algunes vegades Mai Mai Algunes vegades Mai Sempre Algunes vegades Algunes vegades Poques vegades Sempre Poques vegades Moltes vegades Mai Algunes vegades Mai Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Mai Moltes vegades Poques vegades Moltes vegades Moltes vegades

127 3r d'ESO Noia 14 Algunes vegades Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Algunes vegades Sempre Poques vegades Mai Sempre Algunes vegades Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Moltes vegades Sempre Poques vegades Algunes vegades Moltes vegades Poques vegades Poques vegades Poques vegades Algunes vegades Sempre Algunes vegades Moltes vegades

128 3r d'ESO Noi 14 Algunes vegades Sempre Moltes vegades Poques vegades Mai Algunes vegades Poques vegades Sempre Mai Moltes vegades Poques vegades Moltes vegades Mai Algunes vegades Sempre Mai Mai Mai Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Sempre Sempre

129 3r d'ESO Noia 15 Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Mai Poques vegades Algunes vegades Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades Sempre Moltes vegades Mai Moltes vegades Algunes vegades Sempre Poques vegades Moltes vegades Mai Poques vegades Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Moltes vegades Sempre

130 3r d'ESO Noi 14 Poques vegades Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Poques vegades Moltes vegades Mai Moltes vegades Poques vegades Poques vegades Algunes vegades Poques vegades Sempre Moltes vegades Algunes vegades Sempre

131 3r d'ESO Noia 15 Moltes vegades Poques vegades Moltes vegades Poques vegades Poques vegades Sempre Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Poques vegades Poques vegades Moltes vegades Poques vegades Sempre Poques vegades Poques vegades Poques vegades Mai Algunes vegades Mai Sempre Algunes vegades Algunes vegades Sempre Moltes vegades

132 3r d'ESO Noi 14 Algunes vegades Sempre Mai Poques vegades Mai Poques vegades Moltes vegades Sempre Algunes vegades Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Mai Sempre Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Mai Algunes vegades Algunes vegades Sempre Moltes vegades

133 3r d'ESO Noia 15 Moltes vegades Sempre Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Moltes vegades Moltes vegades Sempre Sempre Mai Moltes vegades Mai Poques vegades Mai Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Moltes vegades Sempre Moltes vegades Sempre Mai Moltes vegades

134 3r d'ESO Noi 15 Algunes vegades Moltes vegades Poques vegades Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Moltes vegades Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades Sempre Mai Mai Moltes vegades Poques vegades Moltes vegades Sempre Poques vegades Poques vegades Algunes vegades Sempre Algunes vegades Sempre Moltes vegades

135 3r d'ESO Noi 14 Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Algunes vegades Mai Algunes vegades Moltes vegades Sempre Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Mai Moltes vegades Sempre Mai Mai Algunes vegades Moltes vegades Sempre Sempre Algunes vegades

136 3r d'ESO Noi 15 Moltes vegades Moltes vegades Mai Mai Poques vegades Poques vegades Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Sempre Mai Sempre Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Algunes vegades Sempre Algunes vegades Mai Algunes vegades

137 3r d'ESO Noia 14 Poques vegades Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Moltes vegades Algunes vegades Algunes vegades Poques vegades Sempre Algunes vegades Mai Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Mai Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Poques vegades Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades

138 3r d'ESO Noi 14 Algunes vegades Algunes vegades Mai Algunes vegades Mai Sempre Sempre Mai Algunes vegades Sempre Sempre Moltes vegades Poques vegades Moltes vegades Sempre Mai Poques vegades Sempre Moltes vegades Mai Sempre Poques vegades Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades

139 3r d'ESO Noia 14 Moltes vegades Sempre Moltes vegades Moltes vegades Sempre Mai Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades Sempre Poques vegades Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Algunes vegades Sempre Algunes vegades Algunes vegades Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Sempre Algunes vegades

140 3r d'ESO Noia 15 Moltes vegades Mai Mai Algunes vegades Poques vegades Mai Poques vegades Poques vegades Mai Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Mai Moltes vegades Algunes vegades Mai Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Sempre

141 3r d'ESO Noi 14 Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades Sempre Algunes vegades Sempre Poques vegades Moltes vegades Sempre Poques vegades Poques vegades Moltes vegades Mai Poques vegades Poques vegades Poques vegades Poques vegades Poques vegades Sempre Algunes vegades Algunes vegades Moltes vegades

142 3r d'ESO Noia 14 Mai Poques vegades Mai Mai Algunes vegades Mai Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Algunes vegades Moltes vegades Sempre Poques vegades Moltes vegades Algunes vegades Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Poques vegades Moltes vegades Sempre Algunes vegades Mai Moltes vegades

143 3r d'ESO Noia 15 Moltes vegades Mai Mai Poques vegades Sempre Moltes vegades Sempre Poques vegades Moltes vegades Mai Moltes vegades Sempre Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades Mai Algunes vegades Sempre Moltes vegades Algunes vegades Sempre Moltes vegades Moltes vegades Sempre

144 3r d'ESO Noi 14 Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Poques vegades Mai Mai Algunes vegades Sempre Moltes vegades Mai Algunes vegades Sempre Poques vegades Mai Moltes vegades Mai Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Moltes vegades Sempre Sempre Poques vegades

145 3r d'ESO Noia 15 Algunes vegades Sempre Algunes vegades Moltes vegades Poques vegades Moltes vegades Sempre Poques vegades Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Mai Mai Poques vegades Poques vegades Mai Moltes vegades Sempre Algunes vegades Moltes vegades Poques vegades Moltes vegades Sempre Sempre Moltes vegades

146 3r d'ESO Noia 15 Moltes vegades Sempre Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Algunes vegades Poques vegades Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Moltes vegades Sempre Poques vegades Poques vegades Poques vegades Sempre Sempre Sempre Moltes vegades

147 3r d'ESO Noi 14 Algunes vegades Sempre Mai Poques vegades Poques vegades Algunes vegades Poques vegades Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Algunes vegades Mai Moltes vegades Algunes vegades Mai Poques vegades Mai Algunes vegades Mai Poques vegades Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades Mai

148 3r d'ESO Noi 14 Sempre Sempre Mai Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Poques vegades Algunes vegades Mai Algunes vegades Sempre Moltes vegades Algunes vegades Sempre Algunes vegades Poques vegades Sempre Poques vegades Poques vegades Poques vegades Sempre Poques vegades Sempre Moltes vegades Moltes vegades

149 3r d'ESO Noi 15 Sempre Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades Poques vegades Mai Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Mai Sempre Algunes vegades Algunes vegades Mai Mai Algunes vegades Moltes vegades Poques vegades Moltes vegades Sempre Sempre Moltes vegades

150 3r d'ESO Noi 15 Algunes vegades Poques vegades Moltes vegades Mai Algunes vegades Poques vegades Moltes vegades Algunes vegades Algunes vegades Moltes vegades Sempre Sempre Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Sempre Algunes vegades Poques vegades Mai Moltes vegades Poques vegades Sempre Moltes vegades Algunes vegades

151 3r d'ESO Noi 14 Poques vegades Moltes vegades Poques vegades Poques vegades Poques vegades Poques vegades Moltes vegades Sempre Algunes vegades Sempre Poques vegades Algunes vegades Poques vegades Moltes vegades Algunes vegades Mai Mai Sempre Sempre Poques vegades Moltes vegades Sempre Sempre Moltes vegades Algunes vegades

152 3r d'ESO Noia 14 Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Mai Sempre Sempre Sempre Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades Mai Moltes vegades Algunes vegades Mai Sempre Mai Algunes vegades Mai Algunes vegades Poques vegades Moltes vegades Sempre Sempre

153 3r d'ESO Noi 16 Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Poques vegades Mai Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Mai Mai Sempre Poques vegades Mai Algunes vegades Moltes vegades Mai Moltes vegades Moltes vegades Sempre Moltes vegades Sempre Algunes vegades

154 3r d'ESO Noia 15 Poques vegades Moltes vegades Mai Moltes vegades Sempre Poques vegades Algunes vegades Mai Mai Moltes vegades Sempre Algunes vegades Mai Moltes vegades Sempre Poques vegades Mai Sempre Mai Mai Moltes vegades Sempre Poques vegades Algunes vegades Poques vegades

155 3r d'ESO Noia 15 Algunes vegades Algunes vegades Mai Poques vegades Poques vegades Mai Algunes vegades Mai Moltes vegades Moltes vegades Sempre Moltes vegades Mai Mai Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Sempre Algunes vegades Poques vegades Moltes vegades Algunes vegades Sempre Moltes vegades

156 3r d'ESO Noi 14 Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Mai Sempre Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Poques vegades Mai Algunes vegades Poques vegades Moltes vegades Algunes vegades Sempre Algunes vegades Moltes vegades

157 3r d'ESO Noia 15 Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Moltes vegades Poques vegades Mai Algunes vegades Sempre Poques vegades Sempre Sempre Moltes vegades Mai Poques vegades Moltes vegades Poques vegades Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Poques vegades Moltes vegades Mai Poques vegades Moltes vegades Algunes vegades

158 3r d'ESO Noia 15 Sempre Poques vegades Mai Moltes vegades Sempre Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Algunes vegades Moltes vegades Moltes vegades Sempre Poques vegades Sempre Algunes vegades Sempre Algunes vegades Moltes vegades Mai Mai Poques vegades Moltes vegades Sempre Sempre Moltes vegades

159 3r d'ESO Noi 15 Mai Poques vegades Mai Poques vegades Poques vegades Moltes vegades Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Sempre Sempre Moltes vegades Poques vegades Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Poques vegades Moltes vegades Mai Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Poques vegades Moltes vegades Mai

160 3r d'ESO Noia 14 Moltes vegades Algunes vegades Mai Poques vegades Sempre Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Algunes vegades Moltes vegades Sempre Moltes vegades Algunes vegades Moltes vegades Mai Mai Poques vegades Algunes vegades Mai Poques vegades Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Sempre Algunes vegades

161 3r d'ESO Noia 15 Poques vegades Mai Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Algunes vegades Sempre Algunes vegades Moltes vegades Sempre Sempre Moltes vegades Mai Moltes vegades Moltes vegades Mai Algunes vegades Sempre Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Moltes vegades Poques vegades Algunes vegades

162 3r d'ESO Noi 14 Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Mai Mai Poques vegades Algunes vegades Poques vegades Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Moltes vegades Sempre Poques vegades Poques vegades Poques vegades Mai Poques vegades Poques vegades Sempre Sempre Sempre Moltes vegades

163 3r d'ESO Noia 15 Moltes vegades Algunes vegades Moltes vegades Moltes vegades Mai Algunes vegades Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Sempre Poques vegades Sempre Poques vegades Moltes vegades Moltes vegades Mai Mai Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Sempre Sempre Moltes vegades Algunes vegades

164 3r d'ESO Noi 14 Poques vegades Moltes vegades Poques vegades Mai Poques vegades Sempre Sempre Moltes vegades Mai Sempre Moltes vegades Mai Mai Sempre Algunes vegades Mai Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Sempre Algunes vegades Sempre Moltes vegades

165 3r d'ESO Noi 14 Moltes vegades Algunes vegades Algunes vegades Mai Poques vegades Algunes vegades Moltes vegades Poques vegades Moltes vegades Mai Poques vegades Sempre Poques vegades Moltes vegades Sempre Mai Mai Sempre Algunes vegades Mai Algunes vegades Sempre Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades

166 3r d'ESO Noia 14 Sempre Sempre Mai Poques vegades Sempre Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Algunes vegades Moltes vegades Mai Algunes vegades Sempre Mai Algunes vegades Poques vegades Mai Algunes vegades Algunes vegades Mai Moltes vegades Algunes vegades Algunes vegades

167 3r d'ESO Noia 15 Algunes vegades Poques vegades Mai Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Moltes vegades Poques vegades Mai Moltes vegades Algunes vegades Mai Moltes vegades Poques vegades Algunes vegades Poques vegades Mai Moltes vegades Mai Poques vegades Poques vegades Algunes vegades Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades

168 3r d'ESO Noia 14 Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Mai Poques vegades Poques vegades Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Sempre Algunes vegades Poques vegades Moltes vegades Sempre Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Poques vegades Poques vegades

169 3r d'ESO Noi 14 Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Poques vegades Mai Algunes vegades Poques vegades Mai Algunes vegades Algunes vegades Mai Algunes vegades Poques vegades Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Poques vegades Algunes vegades Moltes vegades Poques vegades Poques vegades Sempre Algunes vegades Mai Moltes vegades

170 3r d'ESO Noia 14 Moltes vegades Sempre Poques vegades Poques vegades Poques vegades Poques vegades Algunes vegades Sempre Moltes vegades Algunes vegades Sempre Moltes vegades Mai Mai Sempre Mai Algunes vegades Mai Moltes vegades Poques vegades Algunes vegades Sempre Sempre Sempre Moltes vegades

171 3r d'ESO Noia 15 Moltes vegades Moltes vegades Mai Algunes vegades Sempre Algunes vegades Moltes vegades Mai Moltes vegades Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades Poques vegades Moltes vegades Algunes vegades Mai Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades Poques vegades Sempre Algunes vegades Poques vegades Moltes vegades Sempre

172 3r d'ESO Noia 14 Sempre Moltes vegades Mai Algunes vegades Algunes vegades Sempre Sempre Sempre Algunes vegades Mai Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades Moltes vegades Mai Algunes vegades Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Mai Moltes vegades

173 3r d'ESO Noi 14 Moltes vegades Mai Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Mai Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Moltes vegades Sempre Mai Sempre Poques vegades Algunes vegades Mai Poques vegades Mai Poques vegades Algunes vegades Sempre Algunes vegades Mai Algunes vegades

174 3r d'ESO Noia 14 Moltes vegades Sempre Mai Sempre Algunes vegades Sempre Sempre Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Moltes vegades Algunes vegades Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Poques vegades Mai Mai Poques vegades Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades Mai Poques vegades Algunes vegades

175 3r d'ESO Noia 14 Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Poques vegades Sempre Mai Poques vegades Poques vegades Poques vegades Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Moltes vegades Moltes vegades Mai Moltes vegades Poques vegades Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Poques vegades Moltes vegades Mai Algunes vegades

176 3r d'ESO Noia 14 Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades Mai Algunes vegades Mai Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Sempre Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Algunes vegades Poques vegades Mai Mai Sempre Sempre Mai Sempre Sempre

177 3r d'ESO Noi 15 Sempre Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades Mai Sempre Mai Moltes vegades Sempre Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades Sempre Poques vegades Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Poques vegades Mai Sempre Sempre Algunes vegades Sempre

178 3r d'ESO Noia 15 Poques vegades Moltes vegades Poques vegades Poques vegades Poques vegades Algunes vegades Mai Mai Sempre Sempre Poques vegades Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Mai Mai Poques vegades Moltes vegades Poques vegades Algunes vegades Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Moltes vegades

179 3r d'ESO Noi 15 Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades Poques vegades Moltes vegades Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Moltes vegades Algunes vegades Algunes vegades Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Mai Sempre Moltes vegades

180 3r d'ESO Noi 14 Sempre Moltes vegades Mai Moltes vegades Sempre Mai Mai Moltes vegades Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Moltes vegades Mai Sempre Sempre Algunes vegades Algunes vegades Sempre Moltes vegades Mai Poques vegades Moltes vegades Mai Sempre Algunes vegades

181 3r d'ESO Noia 15 Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Sempre Sempre Algunes vegades Algunes vegades Poques vegades Sempre Poques vegades Moltes vegades Mai Moltes vegades Algunes vegades Algunes vegades Moltes vegades Mai Mai Poques vegades Poques vegades Moltes vegades Sempre Sempre Sempre

182 3r d'ESO Noi 14 Moltes vegades Algunes vegades Mai Moltes vegades Poques vegades Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Sempre Moltes vegades Algunes vegades Mai Moltes vegades Moltes vegades Mai Moltes vegades Poques vegades Poques vegades Mai Algunes vegades Algunes vegades Sempre Moltes vegades Algunes vegades

183 3r d'ESO Noia 14 Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades Poques vegades Sempre Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Poques vegades Mai Mai Algunes vegades Sempre Mai Algunes vegades Moltes vegades Poques vegades Poques vegades Moltes vegades Mai Sempre Sempre Algunes vegades

184 3r d'ESO Noi 14 Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Mai Mai Sempre Sempre Algunes vegades Moltes vegades Poques vegades Moltes vegades Mai Poques vegades Poques vegades Poques vegades Moltes vegades Sempre Algunes vegades Poques vegades Moltes vegades Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades

185 4t d'ESO Noia 15 Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Mai Poques vegades Poques vegades Moltes vegades Algunes vegades Sempre Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Moltes vegades Poques vegades Sempre Algunes vegades Poques vegades Mai Poques vegades Poques vegades Sempre Algunes vegades Moltes vegades Mai Algunes vegades

186 4t d'ESO Noia 16 Moltes vegades Sempre Mai Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades Sempre Poques vegades Algunes vegades Mai Moltes vegades Sempre Poques vegades Moltes vegades Mai Algunes vegades Mai Sempre Algunes vegades Algunes vegades Sempre Moltes vegades Algunes vegades Sempre Moltes vegades

187 4t d'ESO Noia 15 Moltes vegades Sempre Mai Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Algunes vegades Mai Mai Algunes vegades Sempre Algunes vegades Poques vegades Sempre Sempre Mai Algunes vegades Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Poques vegades Moltes vegades Sempre Algunes vegades Poques vegades

188 4t d'ESO Noi 16 Mai Moltes vegades Mai Poques vegades Mai Mai Poques vegades Sempre Sempre Sempre Poques vegades Poques vegades Algunes vegades Poques vegades Sempre Mai Algunes vegades Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Moltes vegades Sempre Algunes vegades Sempre Algunes vegades

189 4t d'ESO Noia 16 Moltes vegades Moltes vegades Mai Moltes vegades Poques vegades Mai Moltes vegades Poques vegades Algunes vegades Moltes vegades Poques vegades Moltes vegades Mai Moltes vegades Moltes vegades Mai Algunes vegades Mai Mai Poques vegades Algunes vegades Moltes vegades Sempre Algunes vegades Moltes vegades

190 4t d'ESO Noia 15 Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Moltes vegades Sempre Mai Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades Sempre Mai Mai Moltes vegades Algunes vegades Mai Algunes vegades Moltes vegades Poques vegades Moltes vegades Poques vegades Sempre Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades

191 4t d'ESO Noi 16 Algunes vegades Algunes vegades Moltes vegades Sempre Mai Mai Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades Moltes vegades Poques vegades Sempre Algunes vegades Mai Sempre Algunes vegades Poques vegades Mai Algunes vegades Moltes vegades Sempre Sempre Algunes vegades

192 4t d'ESO Noia 16 Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Algunes vegades Mai Poques vegades Sempre Moltes vegades Mai Algunes vegades Poques vegades Mai Mai Moltes vegades Poques vegades Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades Sempre Algunes vegades

193 4t d'ESO Noi 16 Moltes vegades Algunes vegades Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Sempre Poques vegades Moltes vegades Moltes vegades Mai Algunes vegades Moltes vegades Mai Poques vegades Poques vegades Mai Sempre Algunes vegades Algunes vegades

194 4t d'ESO Noia 15 Algunes vegades Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Mai Algunes vegades Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Moltes vegades Moltes vegades Sempre Mai Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Mai Sempre Mai Sempre Poques vegades Poques vegades Mai Sempre Sempre

195 4t d'ESO Noia 16 Poques vegades Algunes vegades Mai Poques vegades Sempre Sempre Algunes vegades Moltes vegades Mai Poques vegades Algunes vegades Poques vegades Mai Moltes vegades Moltes vegades Mai Mai Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Mai Algunes vegades Poques vegades Moltes vegades Sempre

196 4t d'ESO Noia 15 Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades Sempre Mai Mai Mai Sempre Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades Moltes vegades Sempre Sempre Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Algunes vegades

197 4t d'ESO Noia 16 Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Sempre Moltes vegades Algunes vegades Sempre Poques vegades Algunes vegades Poques vegades Mai Moltes vegades Algunes vegades Moltes vegades Mai Moltes vegades Sempre Moltes vegades Algunes vegades Moltes vegades

198 4t d'ESO Noia 16 Poques vegades Moltes vegades Poques vegades Moltes vegades Sempre Sempre Algunes vegades Algunes vegades Mai Algunes vegades Algunes vegades Moltes vegades Mai Algunes vegades Sempre Mai Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Poques vegades Poques vegades Sempre Moltes vegades Sempre Algunes vegades

199 4t d'ESO Noi 16 Mai Algunes vegades Mai Mai Poques vegades Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades Mai Sempre Sempre Moltes vegades Mai Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Moltes vegades Poques vegades Moltes vegades Poques vegades Poques vegades Moltes vegades Mai Algunes vegades Algunes vegades

200 4t d'ESO Noi 15 Moltes vegades Sempre Poques vegades Poques vegades Mai Mai Poques vegades Poques vegades Moltes vegades Algunes vegades Algunes vegades Sempre Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades Mai Mai Moltes vegades Poques vegades Mai Algunes vegades Sempre Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades

201 4t d'ESO Noi 16 Algunes vegades Poques vegades Mai Algunes vegades Poques vegades Sempre Sempre Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Sempre Algunes vegades Poques vegades Moltes vegades Moltes vegades Mai Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades Poques vegades Moltes vegades Algunes vegades Sempre Sempre

202 4t d'ESO Noi 16 Sempre Moltes vegades Mai Poques vegades Sempre Poques vegades Moltes vegades Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades Mai Sempre Sempre Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Algunes vegades Moltes vegades Poques vegades Moltes vegades Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades

203 4t d'ESO Noi 15 Poques vegades Poques vegades Algunes vegades Mai Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades Sempre Algunes vegades Poques vegades Mai Moltes vegades Poques vegades Algunes vegades Moltes vegades Poques vegades Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades Sempre Sempre Algunes vegades Sempre

204 4t d'ESO Noia 15 Algunes vegades Sempre Moltes vegades Poques vegades Algunes vegades Sempre Sempre Sempre Moltes vegades Algunes vegades Sempre Algunes vegades Algunes vegades Mai Moltes vegades Mai Poques vegades Mai Sempre Poques vegades Moltes vegades Moltes vegades Sempre Moltes vegades Sempre

205 4t d'ESO Noi 15 Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades Mai Poques vegades Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Sempre Moltes vegades Poques vegades Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Mai Mai Poques vegades Sempre Mai Poques vegades Sempre Sempre Moltes vegades Algunes vegades Algunes vegades

206 4t d'ESO Noi 16 Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades Mai Sempre Moltes vegades Sempre Moltes vegades Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades Mai Algunes vegades Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Poques vegades Mai Sempre Moltes vegades Sempre Algunes vegades Sempre Moltes vegades

207 4t d'ESO Noi 15 Sempre Sempre Poques vegades Poques vegades Sempre Mai Sempre Poques vegades Algunes vegades Sempre Poques vegades Moltes vegades Algunes vegades Algunes vegades Moltes vegades Poques vegades Sempre Moltes vegades Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Algunes vegades Sempre Sempre Algunes vegades

208 4t d'ESO Noi 16 Sempre Sempre Mai Poques vegades Algunes vegades Sempre Moltes vegades Sempre Poques vegades Sempre Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Moltes vegades Mai Mai Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Moltes vegades Sempre

209 4t d'ESO Noia 16 Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Mai Mai Poques vegades Algunes vegades Mai Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Mai Moltes vegades Moltes vegades Mai Algunes vegades Algunes vegades Poques vegades Mai Algunes vegades Sempre Algunes vegades Mai Mai

210 4t d'ESO Noi 16 Mai Moltes vegades Mai Poques vegades Algunes vegades Mai Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Poques vegades Sempre Sempre Algunes vegades Moltes vegades Moltes vegades Mai Algunes vegades Algunes vegades Mai Poques vegades Poques vegades Algunes vegades Sempre Sempre Algunes vegades

211 4t d'ESO Noia 15 Algunes vegades Sempre Mai Algunes vegades Mai Poques vegades Moltes vegades Poques vegades Algunes vegades Mai Poques vegades Moltes vegades Mai Poques vegades Moltes vegades Poques vegades Moltes vegades Mai Algunes vegades Mai Moltes vegades Sempre Algunes vegades Mai Moltes vegades

212 4t d'ESO Noia 16 Algunes vegades Poques vegades Mai Algunes vegades Algunes vegades Moltes vegades Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades Poques vegades Moltes vegades Mai Sempre Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Mai Mai Algunes vegades Sempre Moltes vegades Mai Sempre

213 4t d'ESO Noi 16 Sempre Algunes vegades Mai Poques vegades Mai Mai Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Mai Moltes vegades Moltes vegades Mai Moltes vegades Sempre Moltes vegades Mai Mai Algunes vegades Algunes vegades Mai Moltes vegades Poques vegades Sempre Moltes vegades

214 4t d'ESO Noi 15 Moltes vegades Algunes vegades Mai Poques vegades Mai Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades Moltes vegades Poques vegades Mai Algunes vegades Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Algunes vegades Moltes vegades Sempre Sempre

215 4t d'ESO Noia 15 Sempre Algunes vegades Poques vegades Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Sempre Algunes vegades Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Sempre Algunes vegades Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades Mai Algunes vegades Poques vegades Sempre Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades Sempre Algunes vegades

216 4t d'ESO Noi 15 Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Algunes vegades Sempre Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Moltes vegades Sempre Poques vegades Mai Sempre Poques vegades Poques vegades Moltes vegades Poques vegades Poques vegades Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades



217 4t d'ESO Noia 16 Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Sempre Sempre Sempre Algunes vegades Sempre Sempre Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Mai Mai Moltes vegades Mai Moltes vegades Algunes vegades Algunes vegades Sempre Algunes vegades Sempre Sempre

218 4t d'ESO Noi 16 Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Sempre Algunes vegades Poques vegades Sempre Poques vegades Mai Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades Mai Algunes vegades Mai Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Moltes vegades Moltes vegades Sempre Moltes vegades

219 4t d'ESO Noia 16 Poques vegades Poques vegades Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Mai Moltes vegades Poques vegades Mai Mai Sempre Mai Poques vegades Moltes vegades Poques vegades Mai Moltes vegades Mai Mai Moltes vegades Algunes vegades Algunes vegades Moltes vegades Sempre Moltes vegades

220 4t d'ESO Noi 15 Sempre Poques vegades Mai Algunes vegades Moltes vegades Sempre Sempre Moltes vegades Moltes vegades Sempre Moltes vegades Algunes vegades Mai Sempre Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades Moltes vegades Mai Algunes vegades Algunes vegades Sempre Sempre Moltes vegades Algunes vegades

221 4t d'ESO Noi 16 Algunes vegades Poques vegades Mai Poques vegades Algunes vegades Sempre Sempre Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Mai Moltes vegades Mai Moltes vegades Sempre Poques vegades Poques vegades Mai Algunes vegades Poques vegades Sempre Sempre

222 4t d'ESO Noia 15 Moltes vegades Moltes vegades Mai Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Sempre Sempre Moltes vegades Sempre Algunes vegades Moltes vegades Mai Algunes vegades Moltes vegades Mai Algunes vegades Algunes vegades Mai Poques vegades Poques vegades Sempre Sempre Moltes vegades Algunes vegades

223 4t d'ESO Noia 16 Moltes vegades Sempre Mai Sempre Mai Mai Sempre Sempre Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Sempre Mai Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Mai Sempre Sempre Moltes vegades Sempre Sempre Algunes vegades Sempre Algunes vegades

224 4t d'ESO Noi 16 Algunes vegades Poques vegades Mai Mai Mai Mai Moltes vegades Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades Mai Sempre Moltes vegades Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Mai Sempre Moltes vegades Sempre Moltes vegades Algunes vegades

225 4t d'ESO Noia 15 Moltes vegades Sempre Poques vegades Poques vegades Poques vegades Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Mai Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades

226 4t d'ESO Noia 15 Moltes vegades Moltes vegades Mai Moltes vegades Algunes vegades Moltes vegades Moltes vegades Sempre Mai Algunes vegades Moltes vegades Sempre Mai Poques vegades Algunes vegades Mai Sempre Mai Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Algunes vegades Moltes vegades Moltes vegades

227 4t d'ESO Noia 15 Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Moltes vegades Poques vegades Sempre Poques vegades Mai Algunes vegades Algunes vegades Sempre Sempre Mai Sempre Moltes vegades Mai Algunes vegades Algunes vegades Poques vegades Moltes vegades Algunes vegades Moltes vegades Moltes vegades Mai Algunes vegades

228 4t d'ESO Noia 16 Moltes vegades Mai Moltes vegades Poques vegades Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Poques vegades Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Poques vegades Algunes vegades Sempre Sempre Algunes vegades

229 4t d'ESO Noi 16 Moltes vegades Poques vegades Algunes vegades Poques vegades Mai Sempre Algunes vegades Mai Sempre Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Poques vegades Mai Poques vegades Mai Moltes vegades Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades Moltes vegades Moltes vegades Mai Moltes vegades

230 4t d'ESO Noi 15 Poques vegades Sempre Poques vegades Poques vegades Poques vegades Moltes vegades Algunes vegades Algunes vegades Sempre Moltes vegades Moltes vegades Sempre Mai Mai Moltes vegades Mai Algunes vegades Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Algunes vegades Moltes vegades Sempre Mai Moltes vegades

231 4t d'ESO Noia 15 Sempre Moltes vegades Mai Moltes vegades Algunes vegades Mai Algunes vegades Algunes vegades Mai Sempre Poques vegades Algunes vegades Mai Algunes vegades Algunes vegades Mai Mai Moltes vegades Poques vegades Mai Algunes vegades Sempre Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades

232 4t d'ESO Noi 16 Algunes vegades Sempre Poques vegades Poques vegades Poques vegades Algunes vegades Moltes vegades Mai Poques vegades Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Mai Moltes vegades Sempre Poques vegades Poques vegades Poques vegades Sempre Poques vegades Mai Moltes vegades Sempre Sempre Sempre

233 4t d'ESO Noi 15 Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Poques vegades Poques vegades Sempre Poques vegades Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades Moltes vegades Poques vegades Mai Sempre Sempre Moltes vegades

234 4t d'ESO Noia 16 Moltes vegades Algunes vegades Sempre Poques vegades Poques vegades Moltes vegades Poques vegades Moltes vegades Algunes vegades Sempre Poques vegades Poques vegades Poques vegades Poques vegades Mai Moltes vegades Algunes vegades Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades

235 4t d'ESO Noi 16 Moltes vegades Mai Algunes vegades Sempre Poques vegades Poques vegades Poques vegades Moltes vegades Sempre Poques vegades Sempre Moltes vegades Poques vegades Sempre Sempre Poques vegades Moltes vegades Sempre Poques vegades Mai Algunes vegades Moltes vegades Sempre Sempre Moltes vegades

236 4t d'ESO Noia 15 Algunes vegades Moltes vegades Mai Poques vegades Poques vegades Algunes vegades Moltes vegades Mai Algunes vegades Moltes vegades Sempre Moltes vegades Mai Algunes vegades Sempre Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Moltes vegades Poques vegades Poques vegades Mai Algunes vegades Sempre Algunes vegades

237 4t d'ESO Noia 16 Moltes vegades Sempre Algunes vegades Mai Sempre Sempre Sempre Sempre Sempre Moltes vegades Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Sempre Mai Algunes vegades Moltes vegades Mai Algunes vegades Poques vegades Algunes vegades Sempre Sempre Moltes vegades

238 4t d'ESO Noia 15 Moltes vegades Moltes vegades Mai Sempre Algunes vegades Algunes vegades Sempre Mai Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Poques vegades Mai Mai Moltes vegades Sempre Poques vegades Poques vegades Sempre Sempre Algunes vegades Sempre Moltes vegades

239 4t d'ESO Noi 15 Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Poques vegades Poques vegades Algunes vegades Algunes vegades Algunes vegades Sempre Sempre Moltes vegades Poques vegades Mai Mai Sempre Mai Moltes vegades Sempre Algunes vegades Poques vegades Poques vegades Algunes vegades Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades

240 4t d'ESO Noia 16 Moltes vegades Moltes vegades Mai Poques vegades Mai Mai Algunes vegades Moltes vegades Sempre Moltes vegades Moltes vegades Algunes vegades Poques vegades Sempre Moltes vegades Moltes vegades Poques vegades Poques vegades Algunes vegades Poques vegades Mai Algunes vegades Algunes vegades Sempre Algunes vegades
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part II 

 

 

 
 



Curs: Gènere Edat

1.	Durant la setmana, quantes hores 

al dia et passes davant de l’ordinador, 

el portàtil o la tablet fora de classe?

2.	Per a que els utilitzes en el teu 

temps lliure?  (pots marcar-ne més 

d’una)

3.	En quin lloc utilitzes l’ordinador, el 

portàtil o la tablet quan no estàs a 

classe? (pots marcar-ne més d’una)

4.	En quin moment del dia sols a 

utilitzar l’ordinador, el portàtil o la tablet 

fora de classe? (pots marcar-ne més 

d’una)

5.	Quantes hores diàries, de mitjana, 

dediques a realitzar els deures o altres 

tasques escolars a casa (estudiar, 

realitzar treballs, repassar, etc...)

6.	Quan busques informació per fer un 

treball o per realitzar els deures quines 

pàgines sols a visitar? (pots marcar-ne 

més d’una)

7.	Com cerques informació a internet 

sobre un tema del que has de fer un 

treball? (pots marcar-ne més d’una)

8.	Quin tipus d’eines fas servir per a 

realitzar els treballs que et manen a 

l’escola? (pots marcar-ne més d’una)

9.	Quines aplicacions tens instal·lades i 

utilitzes en el teu telèfon mòbil? (pots 

marcar-ne més d’una)

10.	Quan has de fer un treball en grup 

per a casa, com ho fas? (pots marcar-

ne més d’una)

Digues les tres pàgines web que més 

utilitzes en el teu temps lliure o en el 

temps d'oci

1 1r d'ESO Noia 12 Entre 15 minuts i una hora al dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent., Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe, Per realitzar compres online, 

Per veure vídeos, pel·lícules i sèries o 

per escolar música

A la meva habitació, Al menjador o a la 

cuina de casa, A la biblioteca

A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa, A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques

Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia 

o Wolfram Alpha, Enciclopèdies o 

llibres en paper de la biblioteca, 

Pàgines de vídeos com Youtube o 

Vimeo

Vaig directament a llocs web que 

conec, En buscadors per continguts 

com Google, Bing o Yahoo

Editors de text com el Word, 

Presentacions com el powerpoint o el 

Prezzi

Aplicaicons de comunicació com 

Watsapp o xarxes socials com twitter, 

Eines per organitzar-me com calendari, 

agenda, notes, etc..., Aplicacions i 

eines que m'ajuden a fer els deures

Quedo amb els companys del grup, 

Cada persona fa una part i una 

s'encarrega d'ajuntar-ho tot, Per 

internet, amb eines de col·laboració 

com google docs o office 365

Adolescents.cat Instagram Snapchat

2 1r d'ESO Noi 12 Entre 15 minuts i una hora al dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent., Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe, Per realitzar compres online, 

Per veure vídeos, pel·lícules i sèries o 

per escolar música

A la meva habitació Al vespre, abans de l'hora de sopar entre 10 i 30 minuts al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia 

o Wolfram Alpha, Pàgines de vídeos 

com Youtube o Vimeo

Vaig directament a llocs web que 

conec, En buscadors per continguts 

com Google, Bing o Yahoo

Editors de text com el Word, 

Presentacions com el powerpoint o el 

Prezzi

Aplicaicons de comunicació com 

Watsapp o xarxes socials com twitter, 

Videojocs

Quedo amb els companys del grup, per 

internet utilitzant el correu electrònic

Youtube adolescents.cat

3 1r d'ESO Noi 12 Entre 15 minuts i una hora al dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent., Per 

jugar a videojocs

Al despatx o sala d'estudi, A la 

biblioteca

A partir de mitja tarda, quan he acabat 

les tasques

Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia 

o Wolfram Alpha, Enciclopèdies o 

llibres en paper de la biblioteca, 

Pàgines web d'entitats, blocs o diaris 

digitals

Vaig directament a llocs web que 

conec

Editors de text com el Word, 

Presentacions com el powerpoint o el 

Prezzi, Blocs com el google sites o el 

wordpress

Quedo amb els companys del grup Adolescents.cat pacogames gmail

4 1r d'ESO Noia 12 Més de tres hores diàries Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent., Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe, Per jugar a videojocs, Per 

veure vídeos, pel·lícules i sèries o per 

escolar música, per fer deures

A la meva habitació, Al menjador o a la 

cuina de casa, Al despatx o sala 

d'estudi, A l'aire lliure

A partir de mitja tarda, quan he acabat 

les tasques, Al vespre, abans de l'hora 

de sopar, Al tard, abans d'anar a 

dormir

Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia 

o Wolfram Alpha, Pàgines web 

d'entitats, blocs o diaris digitals, 

Pàgines de vídeos com Youtube o 

Vimeo

En buscadors per continguts com 

Google, Bing o Yahoo, Consultant en 

xarxes socials o en fòrums

Editors de text com el Word, 

Presentacions com el powerpoint o el 

Prezzi, Editors de vídeo com el de 

Youtube o el Moviemaker, Blocs com 

el google sites o el wordpress, paper i 

boli

Aplicaicons de comunicació com 

Watsapp o xarxes socials com twitter, 

Eines per organitzar-me com calendari, 

agenda, notes, etc..., Aplicacions i 

eines que m'ajuden a fer els deures, 

Aplicacions per emmagatzemar fitxers 

i compartir fitxers com Dropbox o 

Quedo amb els companys del grup, 

Cada persona fa una part i una 

s'encarrega d'ajuntar-ho tot, Per 

internet, comunicant-nos per xat o 

videotrucada, Per internet, amb eines 

de col·laboració com google docs o 

office 365, per internet utilitzant el 

mundo tkm adolescents.cat wattpad

5 1r d'ESO Noi 12 Entre una i tres hores cada dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent., Per 

jugar a videojocs, Per realitzar 

compres online, Per veure vídeos, 

pel·lícules i sèries o per escolar música

A la meva habitació, Al despatx o sala 

d'estudi, A la biblioteca

A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa, Al tard, abans d'anar a dormir

Més d'una hora cada dia Fòrums o pàgines de debat, o 

preguntant a les xarxes socials, 

Enciclopèdies o llibres en paper de la 

biblioteca, Pàgines web d'entitats, 

blocs o diaris digitals, Pàgines de 

vídeos com Youtube o Vimeo

En buscadors per continguts com 

Google, Bing o Yahoo

Presentacions com el powerpoint o el 

Prezzi

Aplicaicons de comunicació com 

Watsapp o xarxes socials com twitter, 

Eines per organitzar-me com calendari, 

agenda, notes, etc..., Aplicacions i 

eines que m'ajuden a fer els deures, 

Aplicacions per emmagatzemar fitxers 

i compartir fitxers com Dropbox o 

Quedo amb els companys del grup, 

Cada persona fa una part i una 

s'encarrega d'ajuntar-ho tot, Per 

internet, comunicant-nos per xat o 

videotrucada, per internet utilitzant el 

correu electrònic

youtube DC comics

6 1r d'ESO Noi 13 Menys de 15 minuts al dia Per estudiar o repassar  el que hem fet 

a classe

A la meva habitació, Al menjador o a la 

cuina de casa, Al despatx o sala 

d'estudi

A partir de mitja tarda, quan he acabat 

les tasques

Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia 

o Wolfram Alpha

En buscadors per continguts com 

Google, Bing o Yahoo

Editors de text com el Word, 

Presentacions com el powerpoint o el 

Prezzi, Editors de vídeo com el de 

Youtube o el Moviemaker

Aplicaicons de comunicació com 

Watsapp o xarxes socials com twitter, 

Eines per organitzar-me com calendari, 

agenda, notes, etc...

Quedo amb els companys del grup, 

Per internet, comunicant-nos per xat o 

videotrucada

Gmail whattsapp web

7 1r d'ESO Noia 13 Més de tres hores diàries Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent., Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe, Per navegar per pàgines web o 

blocs que m'interessen, Per jugar a 

videojocs, Per veure vídeos, pel·lícules 

i sèries o per escolar música

A la meva habitació, Al despatx o sala 

d'estudi, A l'aire lliure

Quan em llevo al matí, abans d'anar a 

l'escola, A partir de mitja tarda, quan 

he acabat les tasques, Al vespre, 

abans de l'hora de sopar, Al tard, 

abans d'anar a dormir

Més d'una hora cada dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia 

o Wolfram Alpha, Enciclopèdies o 

llibres en paper de la biblioteca, 

Pàgines de vídeos com Youtube o 

Vimeo

Vaig directament a llocs web que 

conec, En buscadors per continguts 

com Google, Bing o Yahoo, En 

buscadors especialitzats com google 

Acadèmics o en directoris com DMOZ

Editors de text com el Word, 

Presentacions com el powerpoint o el 

Prezzi, Editors de vídeo com el de 

Youtube o el Moviemaker, Blocs com 

el google sites o el wordpress

Aplicaicons de comunicació com 

Watsapp o xarxes socials com twitter, 

Eines per organitzar-me com calendari, 

agenda, notes, etc..., Aplicacions i 

eines que m'ajuden a fer els deures, 

Aplicacions per emmagatzemar fitxers 

i compartir fitxers com Dropbox o 

Quedo amb els companys del grup, 

Cada persona fa una part i una 

s'encarrega d'ajuntar-ho tot, Per 

internet, comunicant-nos per xat o 

videotrucada, Per internet, amb eines 

de col·laboració com google docs o 

office 365, per internet utilitzant el 

youtube, anime ID, pàgines de jocs

8 1r d'ESO Noi 12 Menys de 15 minuts al dia Per jugar a videojocs, Per veure 

vídeos, pel·lícules i sèries o per escolar 

música

A la meva habitació A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa, Al vespre, abans de l'hora de 

sopar, Al tard, abans d'anar a dormir

Més d'una hora cada dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia 

o Wolfram Alpha

Vaig directament a llocs web que 

conec

Editors de text com el Word, 

Presentacions com el powerpoint o el 

Prezzi

Aplicacions per emmagatzemar fitxers 

i compartir fitxers com Dropbox o Drive

Quedo amb els companys del grup

9 1r d'ESO Noia 13 Entre una i tres hores cada dia Per veure vídeos, pel·lícules i sèries o 

per escolar música

A la meva habitació A partir de mitja tarda, quan he acabat 

les tasques

Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia 

o Wolfram Alpha

Vaig directament a llocs web que 

conec

Editors de text com el Word, 

Presentacions com el powerpoint o el 

Prezzi

Aplicaicons de comunicació com 

Watsapp o xarxes socials com twitter, 

Videojocs

Quedo amb els companys del grup, per 

internet utilitzant el correu electrònic

Adolescents.cat, mejortorrent, youtube

10 1r d'ESO Noia 12 Més de tres hores diàries Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent., Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe, Per veure vídeos, pel·lícules i 

sèries o per escolar música

A la meva habitació, Al menjador o a la 

cuina de casa, Al despatx o sala 

d'estudi, A l'aire lliure

Quan em llevo al matí, abans d'anar a 

l'escola, A primera hora de la tarda, 

quan arribo a casa

Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia 

o Wolfram Alpha, Pàgines web 

d'entitats, blocs o diaris digitals, 

Pàgines de vídeos com Youtube o 

Vimeo

Vaig directament a llocs web que 

conec, Consultant en xarxes socials o 

en fòrums

Editors de text com el Word, 

Presentacions com el powerpoint o el 

Prezzi, Editors de vídeo com el de 

Youtube o el Moviemaker

Aplicaicons de comunicació com 

Watsapp o xarxes socials com twitter, 

Eines per organitzar-me com calendari, 

agenda, notes, etc..., Videojocs

Quedo amb els companys del grup, 

Cada persona fa una part i una 

s'encarrega d'ajuntar-ho tot, Per 

internet, comunicant-nos per xat o 

videotrucada, per internet utilitzant el 

correu electrònic

Jocs, youtube, adolescents.cat

11 1r d'ESO Noi 12 Entre 15 minuts i una hora al dia Per estudiar o repassar  el que hem fet 

a classe, Per navegar per pàgines web 

o blocs que m'interessen, Per veure 

vídeos, pel·lícules i sèries o per escolar 

música

Al menjador o a la cuina de casa A partir de mitja tarda, quan he acabat 

les tasques

entre 10 i 30 minuts al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia 

o Wolfram Alpha, Pàgines web 

d'entitats, blocs o diaris digitals, 

Pàgines de vídeos com Youtube o 

Vimeo

Vaig directament a llocs web que 

conec, En buscadors per continguts 

com Google, Bing o Yahoo

Editors de text com el Word, 

Presentacions com el powerpoint o el 

Prezzi, Editors de vídeo com el de 

Youtube o el Moviemaker, Blocs com 

el google sites o el wordpress

Quedo amb els companys del grup, 

Cada persona fa una part i una 

s'encarrega d'ajuntar-ho tot

Adolescents.cat, sport, as

12 1r d'ESO Noia 12 Entre una i tres hores cada dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent., Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe, Per navegar per pàgines web o 

blocs que m'interessen, Per veure 

vídeos, pel·lícules i sèries o per escolar 

música

Al despatx o sala d'estudi A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa, Al vespre, abans de l'hora de 

sopar

Més d'una hora cada dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia 

o Wolfram Alpha, Pàgines web 

d'entitats, blocs o diaris digitals

En buscadors per continguts com 

Google, Bing o Yahoo, En buscadors 

especialitzats com google Acadèmics o 

en directoris com DMOZ

Editors de text com el Word, 

Presentacions com el powerpoint o el 

Prezzi, Editors de vídeo com el de 

Youtube o el Moviemaker, Blocs com 

el google sites o el wordpress

Aplicaicons de comunicació com 

Watsapp o xarxes socials com twitter, 

Eines per organitzar-me com calendari, 

agenda, notes, etc..., Aplicacions i 

eines que m'ajuden a fer els deures, 

Aplicacions per emmagatzemar fitxers 

i compartir fitxers com Dropbox o Drive

Per internet, comunicant-nos per xat o 

videotrucada, Per internet, amb eines 

de col·laboració com google docs o 

office 365

adolescents.cat, youtube, seriesly

13 1r d'ESO Noia 13 Entre una i tres hores cada dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent., Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe, Per navegar per pàgines web o 

blocs que m'interessen, Per veure 

vídeos, pel·lícules i sèries o per escolar 

música

A la meva habitació, Al menjador o a la 

cuina de casa, Al despatx o sala 

d'estudi

A partir de mitja tarda, quan he acabat 

les tasques, Al vespre, abans de l'hora 

de sopar, Al tard, abans d'anar a 

dormir

entre 10 i 30 minuts al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia 

o Wolfram Alpha, Pàgines de 

preguntes i respostes com Yahoo 

Respuestas, ask.fm o eHow

Vaig directament a llocs web que 

conec

Editors de text com el Word, 

Presentacions com el powerpoint o el 

Prezzi, Editors de vídeo com el de 

Youtube o el Moviemaker

Eines per organitzar-me com calendari, 

agenda, notes, etc..., Aplicacions i 

eines que m'ajuden a fer els deures

Quedo amb els companys del grup, 

Cada persona fa una part i una 

s'encarrega d'ajuntar-ho tot, Per 

internet, amb eines de col·laboració 

com google docs o office 365, per 

internet utilitzant el correu electrònic

adolescents.cat, gmail, youtube

14 1r d'ESO Noi 13 Entre 15 minuts i una hora al dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent., Per 

veure vídeos, pel·lícules i sèries o per 

escolar música

Al despatx o sala d'estudi Al vespre, abans de l'hora de sopar Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia 

o Wolfram Alpha

En buscadors per continguts com 

Google, Bing o Yahoo

Editors de text com el Word Aplicaicons de comunicació com 

Watsapp o xarxes socials com twitter

Cada persona fa una part i una 

s'encarrega d'ajuntar-ho tot, Per 

internet, amb eines de col·laboració 

com google docs o office 365

whatsapp web, instagram, 

adolescents.cat

15 1r d'ESO Noi 13 Entre 15 minuts i una hora al dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent., Per 

jugar a videojocs, Per veure vídeos, 

pel·lícules i sèries o per escolar música

A la meva habitació Al tard, abans d'anar a dormir entre 10 i 30 minuts al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia 

o Wolfram Alpha

En buscadors per continguts com 

Google, Bing o Yahoo

Editors de text com el Word, 

Presentacions com el powerpoint o el 

Prezzi

Aplicaicons de comunicació com 

Watsapp o xarxes socials com twitter, 

Aplicacions per emmagatzemar fitxers 

i compartir fitxers com Dropbox o 

Drive, Videojocs

Cada persona fa una part i una 

s'encarrega d'ajuntar-ho tot, per 

internet utilitzant el correu electrònic

youtube

PART II



16 1r d'ESO Noia 13 Entre una i tres hores cada dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent., Per 

veure vídeos, pel·lícules i sèries o per 

escolar música

A la meva habitació, A l'aire lliure A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa, Al vespre, abans de l'hora de 

sopar, Al tard, abans d'anar a dormir

Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia 

o Wolfram Alpha, Pàgines de vídeos 

com Youtube o Vimeo

Vaig directament a llocs web que 

conec, En buscadors especialitzats 

com google Acadèmics o en directoris 

com DMOZ

Editors de text com el Word, Editors de 

vídeo com el de Youtube o el 

Moviemaker

Aplicaicons de comunicació com 

Watsapp o xarxes socials com twitter

Quedo amb els companys del grup, 

Cada persona fa una part i una 

s'encarrega d'ajuntar-ho tot, Per 

internet, comunicant-nos per xat o 

videotrucada

youtube, asolescents.cat, google

17 1r d'ESO Noi 13 Entre una i tres hores cada dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent., Per 

jugar a videojocs, Per veure vídeos, 

pel·lícules i sèries o per escolar música

A la meva habitació, Al despatx o sala 

d'estudi

A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa, A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques

Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia 

o Wolfram Alpha, Enciclopèdies o 

llibres en paper de la biblioteca

Vaig directament a llocs web que 

conec

Editors de text com el Word, 

Presentacions com el powerpoint o el 

Prezzi

Aplicaicons de comunicació com 

Watsapp o xarxes socials com twitter, 

Eines per organitzar-me com calendari, 

agenda, notes, etc...

Quedo amb els companys del grup, 

Per internet, amb eines de 

col·laboració com google docs o office 

365

La vangurdia, youtube, marca

18 1r d'ESO Noi 13 Entre 15 minuts i una hora al dia Per jugar a videojocs A la meva habitació, Al menjador o a la 

cuina de casa

Al vespre, abans de l'hora de sopar Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia 

o Wolfram Alpha

Vaig directament a llocs web que 

conec

Editors de text com el Word, 

Presentacions com el powerpoint o el 

Prezzi

Aplicaicons de comunicació com 

Watsapp o xarxes socials com twitter, 

Eines per organitzar-me com calendari, 

agenda, notes, etc..., Videojocs

Cada persona fa una part i una 

s'encarrega d'ajuntar-ho tot, Per 

internet, comunicant-nos per xat o 

videotrucada

Youtube, twitchtv, twitter

19 1r d'ESO Noi 12 Entre 15 minuts i una hora al dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent., Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe, Per navegar per pàgines web o 

blocs que m'interessen, Per jugar a 

videojocs, Per veure vídeos, pel·lícules 

i sèries o per escolar música

A la meva habitació A partir de mitja tarda, quan he acabat 

les tasques

Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia 

o Wolfram Alpha

En buscadors per continguts com 

Google, Bing o Yahoo

Editors de text com el Word, 

Presentacions com el powerpoint o el 

Prezzi, Editors de vídeo com el de 

Youtube o el Moviemaker

Aplicaicons de comunicació com 

Watsapp o xarxes socials com twitter, 

Eines per organitzar-me com calendari, 

agenda, notes, etc..., Videojocs

Quedo amb els companys del grup Adolescents.cat, minecrafteo.com, 

youtube

20 1r d'ESO Noi 13 Entre 15 minuts i una hora al dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent., Per 

jugar a videojocs

A la meva habitació, A l'aire lliure A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa, Al vespre, abans de l'hora de 

sopar

entre 10 i 30 minuts al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia 

o Wolfram Alpha, Fòrums o pàgines de 

debat, o preguntant a les xarxes 

socials, Pàgines de vídeos com 

Youtube o Vimeo

Vaig directament a llocs web que 

conec, En buscadors per continguts 

com Google, Bing o Yahoo

Editors de text com el Word, 

Presentacions com el powerpoint o el 

Prezzi

Aplicaicons de comunicació com 

Watsapp o xarxes socials com twitter, 

Eines per organitzar-me com calendari, 

agenda, notes, etc..., Videojocs

Quedo amb els companys del grup, 

Cada persona fa una part i una 

s'encarrega d'ajuntar-ho tot, Per 

internet, comunicant-nos per xat o 

videotrucada, per internet utilitzant el 

correu electrònic

google, refox, youtube

21 1r d'ESO Noi 12 Menys de 15 minuts al dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent., Per 

jugar a videojocs, Per veure vídeos, 

pel·lícules i sèries o per escolar música

A la meva habitació, Al menjador o a la 

cuina de casa

A partir de mitja tarda, quan he acabat 

les tasques, Al vespre, abans de l'hora 

de sopar, Al tard, abans d'anar a 

dormir

Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia 

o Wolfram Alpha

Vaig directament a llocs web que 

conec

Editors de text com el Word, 

Presentacions com el powerpoint o el 

Prezzi, Editors de vídeo com el de 

Youtube o el Moviemaker, Blocs com 

el google sites o el wordpress

Aplicaicons de comunicació com 

Watsapp o xarxes socials com twitter, 

Eines per organitzar-me com calendari, 

agenda, notes, etc..., Aplicacions per 

emmagatzemar fitxers i compartir 

fitxers com Dropbox o Drive, Videojocs

Quedo amb els companys del grup pàgines de jocs, youtube

22 1r d'ESO Noia 13 Entre una i tres hores cada dia Per estudiar o repassar  el que hem fet 

a classe, Per navegar per pàgines web 

o blocs que m'interessen, Per veure 

vídeos, pel·lícules i sèries o per escolar 

música

A la meva habitació, A la biblioteca A partir de mitja tarda, quan he acabat 

les tasques, Al vespre, abans de l'hora 

de sopar, Al tard, abans d'anar a 

dormir

Més d'una hora cada dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia 

o Wolfram Alpha, Pàgines de 

preguntes i respostes com Yahoo 

Respuestas, ask.fm o eHow

Vaig directament a llocs web que 

conec

Editors de text com el Word, 

Presentacions com el powerpoint o el 

Prezzi

Aplicaicons de comunicació com 

Watsapp o xarxes socials com twitter, 

Eines per organitzar-me com calendari, 

agenda, notes, etc..., Aplicacions i 

eines que m'ajuden a fer els deures, 

Aplicacions per emmagatzemar fitxers 

i compartir fitxers com Dropbox o Drive

Cada persona fa una part i una 

s'encarrega d'ajuntar-ho tot, Per 

internet, comunicant-nos per xat o 

videotrucada

mundotkm, adolescents.cat, wattpad

23 1r d'ESO Noia 13 Entre una i tres hores cada dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent., Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe, Per navegar per pàgines web o 

blocs que m'interessen, Per veure 

vídeos, pel·lícules i sèries o per escolar 

música

A la meva habitació A partir de mitja tarda, quan he acabat 

les tasques, Al vespre, abans de l'hora 

de sopar, Al tard, abans d'anar a 

dormir

entre 10 i 30 minuts al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia 

o Wolfram Alpha, Fòrums o pàgines de 

debat, o preguntant a les xarxes 

socials, Pàgines de preguntes i 

respostes com Yahoo Respuestas, 

ask.fm o eHow, Pàgines de vídeos 

com Youtube o Vimeo

Vaig directament a llocs web que 

conec, En buscadors per continguts 

com Google, Bing o Yahoo, Consultant 

en xarxes socials o en fòrums

Editors de text com el Word, 

Presentacions com el powerpoint o el 

Prezzi, Editors de vídeo com el de 

Youtube o el Moviemaker, Blocs com 

el google sites o el wordpress

Aplicaicons de comunicació com 

Watsapp o xarxes socials com twitter, 

Eines per organitzar-me com calendari, 

agenda, notes, etc...

Quedo amb els companys del grup, 

Cada persona fa una part i una 

s'encarrega d'ajuntar-ho tot, Per 

internet, comunicant-nos per xat o 

videotrucada, per internet utilitzant el 

correu electrònic

ask.fm instagram

24 1r d'ESO Noi 13 Entre una i tres hores cada dia Per estudiar o repassar  el que hem fet 

a classe, Per navegar per pàgines web 

o blocs que m'interessen, Per jugar a 

videojocs

Al menjador o a la cuina de casa A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa

Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia 

o Wolfram Alpha

En buscadors per continguts com 

Google, Bing o Yahoo

Editors de text com el Word Eines per organitzar-me com calendari, 

agenda, notes, etc..., Aplicacions per 

emmagatzemar fitxers i compartir 

fitxers com Dropbox o Drive

Quedo amb els companys del grup youtube, adolescents.cat, radioflaixbac

25 1r d'ESO Noia 13 Entre una i tres hores cada dia Per estudiar o repassar  el que hem fet 

a classe, Per navegar per pàgines web 

o blocs que m'interessen, Per veure 

vídeos, pel·lícules i sèries o per escolar 

música

A la meva habitació A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa

Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia 

o Wolfram Alpha, Pàgines de 

preguntes i respostes com Yahoo 

Respuestas, ask.fm o eHow, Pàgines 

de vídeos com Youtube o Vimeo

En buscadors per continguts com 

Google, Bing o Yahoo

Editors de text com el Word, 

Presentacions com el powerpoint o el 

Prezzi, Blocs com el google sites o el 

wordpress, Llibres digitals

Aplicaicons de comunicació com 

Watsapp o xarxes socials com twitter, 

Eines per organitzar-me com calendari, 

agenda, notes, etc...

Cada persona fa una part i una 

s'encarrega d'ajuntar-ho tot, Per 

internet, comunicant-nos per xat o 

videotrucada

Google drive,  youtube, clickedu

26 1r d'ESO Noia 12 Entre una i tres hores cada dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent., Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe, Per navegar per pàgines web o 

blocs que m'interessen, Per veure 

vídeos, pel·lícules i sèries o per escolar 

música

A la meva habitació, A l'aire lliure A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa, A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques, Al vespre, abans 

de l'hora de sopar

Més d'una hora cada dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia 

o Wolfram Alpha, Fòrums o pàgines de 

debat, o preguntant a les xarxes 

socials, Enciclopèdies o llibres en 

paper de la biblioteca

En buscadors per continguts com 

Google, Bing o Yahoo

Editors de text com el Word, 

Presentacions com el powerpoint o el 

Prezzi, Editors de vídeo com el de 

Youtube o el Moviemaker

Aplicaicons de comunicació com 

Watsapp o xarxes socials com twitter, 

Eines per organitzar-me com calendari, 

agenda, notes, etc..., Videojocs

Quedo amb els companys del grup, 

Cada persona fa una part i una 

s'encarrega d'ajuntar-ho tot, Per 

internet, comunicant-nos per xat o 

videotrucada, Per internet, amb eines 

de col·laboració com google docs o 

office 365, per internet utilitzant el 

Whatsapp, instagram, ask.fm

27 1r d'ESO Noi 13 Entre una i tres hores cada dia Per realitzar compres online, Per veure 

vídeos, pel·lícules i sèries o per escolar 

música

A la meva habitació A partir de mitja tarda, quan he acabat 

les tasques

entre 10 i 30 minuts al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia 

o Wolfram Alpha, Enciclopèdies o 

llibres en paper de la biblioteca, 

Pàgines de preguntes i respostes com 

Yahoo Respuestas, ask.fm o eHow, 

Pàgines web d'entitats, blocs o diaris 

digitals

En buscadors per continguts com 

Google, Bing o Yahoo

Editors de text com el Word, 

Presentacions com el powerpoint o el 

Prezzi, Blocs com el google sites o el 

wordpress

Aplicaicons de comunicació com 

Watsapp o xarxes socials com twitter, 

Eines per organitzar-me com calendari, 

agenda, notes, etc..., Aplicacions i 

eines que m'ajuden a fer els deures, 

Aplicacions per emmagatzemar fitxers 

i compartir fitxers com Dropbox o 

Quedo amb els companys del grup, 

Cada persona fa una part i una 

s'encarrega d'ajuntar-ho tot, Per 

internet, comunicant-nos per xat o 

videotrucada

youtube, beat port, ebay

28 1r d'ESO Noia 12 Entre 15 minuts i una hora al dia Per jugar a videojocs, Per veure 

vídeos, pel·lícules i sèries o per escolar 

música

A la meva habitació, Al menjador o a la 

cuina de casa, A l'aire lliure

A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa

Més d'una hora cada dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia 

o Wolfram Alpha, Pàgines web 

d'entitats, blocs o diaris digitals

En buscadors per continguts com 

Google, Bing o Yahoo

Editors de text com el Word, 

Presentacions com el powerpoint o el 

Prezzi

Aplicaicons de comunicació com 

Watsapp o xarxes socials com twitter, 

Eines per organitzar-me com calendari, 

agenda, notes, etc..., Aplicacions per 

emmagatzemar fitxers i compartir 

fitxers com Dropbox o Drive, Videojocs

Per internet, comunicant-nos per xat o 

videotrucada, per internet utilitzant el 

correu electrònic

youtube, daily motion

29 1r d'ESO Noi 13 Menys de 15 minuts al dia Per veure vídeos, pel·lícules i sèries o 

per escolar música

A la meva habitació, Al menjador o a la 

cuina de casa

A partir de mitja tarda, quan he acabat 

les tasques

entre 10 i 30 minuts al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia 

o Wolfram Alpha

En buscadors per continguts com 

Google, Bing o Yahoo

Editors de text com el Word, 

Presentacions com el powerpoint o el 

Prezzi

Aplicaicons de comunicació com 

Watsapp o xarxes socials com twitter, 

Videojocs

Quedo amb els companys del grup, 

Cada persona fa una part i una 

s'encarrega d'ajuntar-ho tot

Youtube, amazon adolescents.cat

30 1r d'ESO Noi 12 Més de tres hores diàries  Per estudiar o repassar  el que 

hem fet a classe Per navegar per 

pàgines web o blocs que m'interessen 

Per jugar a videojocs  Per veure 

vídeos, pel·lícules i sèries o per escolar 

música

A la meva habitació Al menjador o a la 

cuina de casa   A l'aire lliure 

 A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa  Al vespre, abans de l'hora de 

sopar 

Entre 30 minuts i una hora al dia       En buscadors per continguts com 

Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Aplicaicons de comunicació    

Videojocs

Quedo amb els companys del grup   

amb eines de col·laboració 

Youtube, twitter, elitetorrent

31 1r d'ESO Noia 12 Menys de 15 minuts al dia      Per veure vídeos, pel·lícules i 

sèries o per escolar música

A la meva habitació   A la biblioteca    A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques Al vespre, abans de 

l'hora de sopar 

entre 10 i 30 minuts al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia    

Pàgines web d'entitats Pàgines de 

vídeos com Youtube

Vaig directament a llocs web que 

conec   

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar  Aplicacions per 

emmagatzemar Videojocs

 Cada persona fa una part  amb eines 

de col·laboració utilitzant el correu 

electrònic

spotify, youtube, soundcloud



32 1r d'ESO Noia 13 Entre 15 minuts i una hora al dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.   Per 

jugar a videojocs  Per veure vídeos, 

pel·lícules i sèries o per escolar música

A la meva habitació Al menjador o a la 

cuina de casa Al despatx o sala 

d'estudi A la biblioteca A l'aire lliure 

 A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa  Al vespre, abans de l'hora de 

sopar 

Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia     Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar Aplicacions i eines que 

Aplicacions per emmagatzemar 

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part  amb eines 

de col·laboració 

Afolescents.cat, twentty, whattsapp 

33 1r d'ESO Noi 12 Entre una i tres hores cada dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.  Per 

navegar per pàgines web o blocs que 

m'interessen Per jugar a videojocs  Per 

veure vídeos, pel·lícules i sèries o per 

escolar música

A la meva habitació        Al vespre, abans de l'hora de sopar Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia    

Pàgines web d'entitats Pàgines de 

vídeos com Youtube

Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar Aplicacions i eines que  

Quedo amb els companys del grup    

utilitzant el correu electrònic

twitter, vandal, meristation

34 1r d'ESO Noi 12 Entre una i tres hores cada dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent. Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe    Per veure vídeos, pel·lícules i 

sèries o per escolar música

A la meva habitació      A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques Al vespre, abans de 

l'hora de sopar Al tard, abans d'anar a 

dormir

Més d'una hora cada dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia     Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Aplicaicons de comunicació    Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part   utilitzant el 

correu electrònic

Youtube, torrenscj, 

35 1r d'ESO Noia 13 Entre una i tres hores cada dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent. Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe    Per veure vídeos, pel·lícules i 

sèries o per escolar música

A la meva habitació    A l'aire lliure  A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa  Al vespre, abans de l'hora de 

sopar Al tard, abans d'anar a dormir

entre 10 i 30 minuts al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia     

Pàgines de vídeos com Youtube

Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint 

Editors de vídeo com el de Youtube 

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar  Aplicacions per 

emmagatzemar Videojocs

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part   utilitzant el 

correu electrònic

Youtube wikipedia rojadirecta

36 1r d'ESO Noi 12 Menys de 15 minuts al dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent. Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe    Per veure vídeos, pel·lícules i 

sèries o per escolar música

   A la biblioteca   A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa  Al vespre, abans de l'hora de 

sopar 

Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia    

Pàgines web d'entitats Pàgines de 

vídeos com Youtube

 En buscadors per continguts com 

Google  

Editors de text com el Word   Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar Aplicacions i eines que  

Videojocs

 Cada persona fa una part   

37 1r d'ESO Noia 13 Més de tres hores diàries Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.  Per 

navegar per pàgines web o blocs que 

m'interessen   Per veure vídeos, 

pel·lícules i sèries o per escolar música

A la meva habitació      A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques  

Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia     Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint 

Editors de vídeo com el de Youtube 

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar  Aplicacions per 

emmagatzemar Videojocs

Quedo amb els companys del grup    www.Youtube.com, www.twitter.es, 

www.adolescents.cat

38 1r d'ESO Noia 13 Entre una i tres hores cada dia  Per estudiar o repassar  el que 

hem fet a classe Per navegar per 

pàgines web o blocs que m'interessen   

A la meva habitació   A la biblioteca    A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques Al vespre, abans de 

l'hora de sopar Al tard, abans d'anar a 

dormir

Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia   

Pàgines de preguntes i respostes  

Vaig directament a llocs web que 

conec   

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Aplicaicons de comunicació  

Aplicacions i eines que Aplicacions per 

emmagatzemar 

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part comunicant-

nos per xat  utilitzant el correu 

electrònic

eurogamer, radiofraixbac, torrentgratis

39 1r d'ESO Noi 12 Entre 15 minuts i una hora al dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent. Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe  Per jugar a videojocs  

A la meva habitació      A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa  Al vespre, abans de l'hora de 

sopar 

Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia      En buscadors per continguts com 

Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Aplicaicons de comunicació  

Aplicacions i eines que Aplicacions per 

emmagatzemar 

 Cada persona fa una part  amb eines 

de col·laboració 

Youtube

40 1r d'ESO Noi 13 Més de tres hores diàries      Per veure vídeos, pel·lícules i 

sèries o per escolar música

A la meva habitació     Quan em llevo al matí, abans d'anar a 

l'escola    Al tard, abans d'anar a 

dormir

Més d'una hora cada dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia     Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint 

Editors de vídeo com el de Youtube 

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar Aplicacions i eines que  

Quedo amb els companys del grup   

amb eines de col·laboració 

tot jocs per internet

41 1r d'ESO Noia 12 Més de tres hores diàries    Per jugar a videojocs  Per veure 

vídeos, pel·lícules i sèries o per escolar 

música

 Al menjador o a la cuina de casa     A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa  Al vespre, abans de l'hora de 

sopar 

Més d'una hora cada dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia  

Fòrums o pàgines de debat  Pàgines 

de preguntes i respostes  Pàgines de 

vídeos com Youtube

   Editors de text com el Word  Editors de 

vídeo com el de Youtube 

Aplicaicons de comunicació    

Videojocs

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part comunicant-

nos per xat amb eines de col·laboració 

instagram, facebook, seriesly

42 1r d'ESO Noia 12 Entre 15 minuts i una hora al dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.   Per 

jugar a videojocs  Per veure vídeos, 

pel·lícules i sèries o per escolar música

       A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques Al vespre, abans de 

l'hora de sopar 

entre 10 i 30 minuts al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia    

Pàgines web d'entitats Pàgines de 

vídeos com Youtube

   Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Blocs com el google sites

Aplicaicons de comunicació    Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part comunicant-

nos per xat  

adolescents.cat, videos

43 1r d'ESO Noi 13 Entre una i tres hores cada dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.  Per 

navegar per pàgines web o blocs que 

m'interessen   

       A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques  

entre 10 i 30 minuts al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia   

Pàgines de preguntes i respostes  

Pàgines de vídeos com Youtube

   Consultant en xarxes socials o en 

fòrums

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar Aplicacions i eines que  

Videojocs

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part comunicant-

nos per xat  

Youtube, meristation, eurogamer

44 1r d'ESO Noia 13 Entre una i tres hores cada dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent. Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe  Per jugar a videojocs  Per 

veure vídeos, pel·lícules i sèries o per 

escolar música

A la meva habitació    A l'aire lliure  A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques  Al tard, abans 

d'anar a dormir

Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia   

Pàgines de preguntes i respostes  

 En buscadors per continguts com 

Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint 

Editors de vídeo com el de Youtube 

Blocs com el google sites

  Aplicacions i eines que  Videojocs  Cada persona fa una part   instagram, blogdeyuya, tv3 a la carta

45 1r d'ESO Noia 13 Entre una i tres hores cada dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.   Per 

jugar a videojocs  Per veure vídeos, 

pel·lícules i sèries o per escolar música

A la meva habitació       A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques  

entre 10 i 30 minuts al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia     Vaig directament a llocs web que 

conec   

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar   Videojocs

Quedo amb els companys del grup  

comunicant-nos per xat amb eines de 

col·laboració utilitzant el correu 

electrònic

internet, jocs, radioflaixback

46 1r d'ESO Noi 13 Entre una i tres hores cada dia  Per estudiar o repassar  el que 

hem fet a classe Per navegar per 

pàgines web o blocs que m'interessen 

Per jugar a videojocs  Per veure 

vídeos, pel·lícules i sèries o per escolar 

música

A la meva habitació  Al despatx o sala 

d'estudi   

 A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques Al vespre, abans de 

l'hora de sopar 

Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia      En buscadors per continguts com 

Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar   Videojocs

Quedo amb els companys del grup    

utilitzant el correu electrònic

Youtube

47 1r d'ESO Noi 12 Entre 15 minuts i una hora al dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.    Per 

realitzar compres online Per veure 

vídeos, pel·lícules i sèries o per escolar 

música

A la meva habitació      A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques  

Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia  

Fòrums o pàgines de debat  Pàgines 

de preguntes i respostes  Pàgines de 

vídeos com Youtube

 En buscadors per continguts com 

Google  

Editors de text com el Word   Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar  Aplicacions per 

emmagatzemar 

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part  amb eines 

de col·laboració 



48 1r d'ESO Noia 13 Entre 15 minuts i una hora al dia      Per veure vídeos, pel·lícules i 

sèries o per escolar música

A la meva habitació       A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques Al vespre, abans de 

l'hora de sopar 

entre 10 i 30 minuts al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia     

Pàgines de vídeos com Youtube

  En buscadors especialitzats com 

google Acadèmics o en directoris com 

DMOZ 

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint 

Editors de vídeo com el de Youtube 

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar  Aplicacions per 

emmagatzemar Videojocs

    utilitzant el correu electrònic soloentreamigas.com, whatsapp, 

adolescents.cat

49 1r d'ESO Noi 13 Entre 15 minuts i una hora al dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.  Per 

navegar per pàgines web o blocs que 

m'interessen   Per veure vídeos, 

pel·lícules i sèries o per escolar música

 Al menjador o a la cuina de casa     A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa   

Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia    

Pàgines web d'entitats 

Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Blocs com el google sites

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar Aplicacions i eines que  

Videojocs

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part comunicant-

nos per xat  utilitzant el correu 

electrònic

Youtube, taringa, 

50 1r d'ESO Noia 13 Entre 15 minuts i una hora al dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent. Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe    Per veure vídeos, pel·lícules i 

sèries o per escolar música

A la meva habitació      A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques Al vespre, abans de 

l'hora de sopar 

Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia   

Pàgines de preguntes i respostes 

Pàgines web d'entitats 

Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google En buscadors 

especialitzats com google Acadèmics o 

en directoris com DMOZ 

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint 

Editors de vídeo com el de Youtube 

Blocs com el google sites

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar   Videojocs

Quedo amb els companys del grup  

comunicant-nos per xat  

instagram, torrentsgo, stardoll.com

51 1r d'ESO Noi 12 Entre una i tres hores cada dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.  Per 

navegar per pàgines web o blocs que 

m'interessen   Per veure vídeos, 

pel·lícules i sèries o per escolar música

A la meva habitació        Al vespre, abans de l'hora de sopar entre 10 i 30 minuts al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia        Editors de text com el Word   Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar   Videojocs

   amb eines de col·laboració utilitzant 

el correu electrònic

Youtube

52 1r d'ESO Noia 13 Menys de 15 minuts al dia   Per navegar per pàgines web o blocs 

que m'interessen Per jugar a videojocs  

Per veure vídeos, pel·lícules i sèries o 

per escolar música

A la meva habitació Al menjador o a la 

cuina de casa    

  A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques Al vespre, abans de 

l'hora de sopar 

entre 10 i 30 minuts al dia      Pàgines de vídeos com Youtube Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint 

Editors de vídeo com el de Youtube 

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar   

Quedo amb els companys del grup   

amb eines de col·laboració utilitzant el 

correu electrònic

tuenti, blogs

53 1r d'ESO Noi 12 Entre una i tres hores cada dia    Per jugar a videojocs  A la meva habitació Al menjador o a la 

cuina de casa    

  A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques Al vespre, abans de 

l'hora de sopar 

Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia  

Enciclopèdies o llibres en paper de la 

biblioteca   Pàgines de vídeos com 

Youtube

   Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint 

Editors de vídeo com el de Youtube 

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar   Videojocs

 Cada persona fa una part   Steam GOG planetagamer

54 1r d'ESO Noi 13 Entre 15 minuts i una hora al dia  Per estudiar o repassar  el que 

hem fet a classe    Per veure vídeos, 

pel·lícules i sèries o per escolar música

 Al menjador o a la cuina de casa  A la 

biblioteca  

 A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa  Al vespre, abans de l'hora de 

sopar 

Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia     

Pàgines de vídeos com Youtube

 En buscadors per continguts com 

Google  

Editors de text com el Word   Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar Aplicacions i eines que  

Videojocs

Quedo amb els companys del grup    Youtube

55 1r d'ESO Noi 12 Entre 15 minuts i una hora al dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.   Per 

jugar a videojocs  Per veure vídeos, 

pel·lícules i sèries o per escolar música

A la meva habitació    A l'aire lliure   A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques Al vespre, abans de 

l'hora de sopar 

Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia    

Pàgines web d'entitats 

   Editors de text com el Word  Editors de 

vídeo com el de Youtube 

 Eines per organitzar  Aplicacions per 

emmagatzemar 

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part comunicant-

nos per xat  utilitzant el correu 

electrònic

56 1r d'ESO Noi 13 Més de tres hores diàries Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.  Per 

navegar per pàgines web o blocs que 

m'interessen   Per veure vídeos, 

pel·lícules i sèries o per escolar música

 Al menjador o a la cuina de casa        entre 10 i 30 minuts al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia  

Fòrums o pàgines de debat    Pàgines 

de vídeos com Youtube

Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google En buscadors 

especialitzats com google Acadèmics o 

en directoris com DMOZ 

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint 

Editors de vídeo com el de Youtube 

Aplicaicons de comunicació    Quedo amb els companys del grup    

utilitzant el correu electrònic

edu365, wiki, enciclopedia

57 1r d'ESO Noia 13 Entre 15 minuts i una hora al dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent. Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe    Per veure vídeos, pel·lícules i 

sèries o per escolar música

A la meva habitació      A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques  

entre 10 i 30 minuts al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia    

Pàgines web d'entitats 

    Presentacions com el powerpoint  Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar Aplicacions i eines que  

Videojocs

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part   utilitzant el 

correu electrònic

eslamoda.com, sophieinlove.com, 

mtvla.com

58 1r d'ESO Noi 13 Entre 15 minuts i una hora al dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent. Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe  Per jugar a videojocs Per 

realitzar compres online Per veure 

vídeos, pel·lícules i sèries o per escolar 

música

A la meva habitació      A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques  

entre 10 i 30 minuts al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia      En buscadors per continguts com 

Google  Consultant en xarxes socials o 

en fòrums

Editors de text com el Word  Editors de 

vídeo com el de Youtube Blocs com el 

google sites

Aplicaicons de comunicació  

Aplicacions i eines que  

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part comunicant-

nos per xat  

soundcloud, appsdescargas.com, 

mojang.com

59 1r d'ESO Noi 13 Més de tres hores diàries Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.   Per 

jugar a videojocs  Per veure vídeos, 

pel·lícules i sèries o per escolar música

       A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques Al vespre, abans de 

l'hora de sopar 

entre 10 i 30 minuts al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia  

Enciclopèdies o llibres en paper de la 

biblioteca Pàgines de preguntes i 

respostes  

 En buscadors per continguts com 

Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint 

Editors de vídeo com el de Youtube 

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar Aplicacions i eines que 

Aplicacions per emmagatzemar 

Videojocs

  comunicant-nos per xat  Youtube, steam, gamestorrent.com

60 1r d'ESO Noi 12 Entre una i tres hores cada dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.     Per 

veure vídeos, pel·lícules i sèries o per 

escolar música

A la meva habitació  Al despatx o sala 

d'estudi   

 A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa  Al vespre, abans de l'hora de 

sopar Al tard, abans d'anar a dormir

entre 10 i 30 minuts al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia    

Pàgines web d'entitats 

 En buscadors per continguts com 

Google En buscadors especialitzats 

com google Acadèmics o en directoris 

com DMOZ 

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Blocs com el google sites

 Eines per organitzar Aplicacions i 

eines que  

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part   utilitzant el 

correu electrònic

61 1r d'ESO Noi 13 Entre una i tres hores cada dia  Per estudiar o repassar  el que 

hem fet a classe  Per jugar a videojocs  

Per veure vídeos, pel·lícules i sèries o 

per escolar música

A la meva habitació       A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques  

Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia     

Pàgines de vídeos com Youtube

   Editors de text com el Word  Editors de 

vídeo com el de Youtube 

 Eines per organitzar   Quedo amb els companys del grup    

62 1r d'ESO Noi 12 Menys de 15 minuts al dia  Per estudiar o repassar  el que 

hem fet a classe    

A la meva habitació Al menjador o a la 

cuina de casa   A l'aire lliure 

   Al vespre, abans de l'hora de sopar entre 10 i 30 minuts al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia    

Pàgines web d'entitats 

 En buscadors per continguts com 

Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint 

Editors de vídeo com el de Youtube 

Aplicaicons de comunicació  

Aplicacions i eines que  

Quedo amb els companys del grup    motogp.com marca, sportnews

63 1r d'ESO Noia 13 Entre 15 minuts i una hora al dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.   Per 

jugar a videojocs  Per veure vídeos, 

pel·lícules i sèries o per escolar música

A la meva habitació     Quan em llevo al matí, abans d'anar a 

l'escola A primera hora de la tarda, 

quan arribo a casa  Al vespre, abans 

de l'hora de sopar 

Més d'una hora cada dia   Enciclopèdies o llibres en paper de la 

biblioteca  Pàgines web d'entitats 

Pàgines de vídeos com Youtube

Vaig directament a llocs web que 

conec   

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint 

Editors de vídeo com el de Youtube 

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar Aplicacions i eines que 

Aplicacions per emmagatzemar 

Quedo amb els companys del grup  

comunicant-nos per xat amb eines de 

col·laboració 

Youtube, minijuegos.com, heardstone



64 2n d'ESO Noi 14 Més de tres hores diàries Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent. Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe  Per jugar a videojocs  Per 

veure vídeos, pel·lícules i sèries o per 

escolar música

  Al despatx o sala d'estudi       entre 10 i 30 minuts al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia     

Pàgines de vídeos com Youtube

Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google  Consultant en xarxes 

socials o en fòrums

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint 

Editors de vídeo com el de Youtube 

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar  Aplicacions per 

emmagatzemar 

    Youtube, Softonic, thepiratebay

65 2n d'ESO Noi 13 Entre una i tres hores cada dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent. Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe    Per veure vídeos, pel·lícules i 

sèries o per escolar música

A la meva habitació      A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques Al vespre, abans de 

l'hora de sopar 

Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia     Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google En buscadors 

especialitzats com google Acadèmics o 

en directoris com DMOZ 

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint 

Editors de vídeo com el de Youtube 

Blocs com el google sites

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar   

 Cada persona fa una part comunicant-

nos per xat  utilitzant el correu 

electrònic

seriesonline, torrentseries, youtube

66 2n d'ESO Noia 13 Entre 15 minuts i una hora al dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.     Per 

veure vídeos, pel·lícules i sèries o per 

escolar música

       A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques Al vespre, abans de 

l'hora de sopar Al tard, abans d'anar a 

dormir

Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia  

Fòrums o pàgines de debat 

Enciclopèdies o llibres en paper de la 

biblioteca   

Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google  

Editors de text com el Word   Aplicaicons de comunicació    Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part  amb eines 

de col·laboració 

Youtube

67 2n d'ESO Noia 14 Més de tres hores diàries Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.   Per 

jugar a videojocs  Per veure vídeos, 

pel·lícules i sèries o per escolar música

A la meva habitació       A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques Al vespre, abans de 

l'hora de sopar 

Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia   

Pàgines de preguntes i respostes  

Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google  Consultant en xarxes 

socials o en fòrums

Editors de text com el Word  Editors de 

vídeo com el de Youtube Blocs com el 

google sites

 Eines per organitzar  Aplicacions per 

emmagatzemar Videojocs

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part   

agar.io, hearthstone.es, freetetris.org

68 2n d'ESO Noi 13 Entre una i tres hores cada dia   Per navegar per pàgines web o blocs 

que m'interessen Per jugar a videojocs  

A la meva habitació         Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia  

Fòrums o pàgines de debat    

Vaig directament a llocs web que 

conec  En buscadors especialitzats 

com google Acadèmics o en directoris 

com DMOZ Consultant en xarxes 

socials o en fòrums

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint 

Editors de vídeo com el de Youtube 

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar  Aplicacions per 

emmagatzemar 

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part comunicant-

nos per xat  

69 2n d'ESO Noi 14 Entre una i tres hores cada dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent. Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe  Per jugar a videojocs  Per 

veure vídeos, pel·lícules i sèries o per 

escolar música

A la meva habitació      A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa  Al vespre, abans de l'hora de 

sopar 

entre 10 i 30 minuts al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia     

Pàgines de vídeos com Youtube

Vaig directament a llocs web que 

conec   

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint 

Editors de vídeo com el de Youtube 

Blocs com el google sites

Aplicaicons de comunicació  

Aplicacions i eines que  Videojocs

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part   

Youtube

70 2n d'ESO Noia 13 Entre una i tres hores cada dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.  Per 

navegar per pàgines web o blocs que 

m'interessen   Per veure vídeos, 

pel·lícules i sèries o per escolar música

     Quan em llevo al matí, abans d'anar a 

l'escola A primera hora de la tarda, 

quan arribo a casa A partir de mitja 

tarda, quan he acabat les tasques  

entre 10 i 30 minuts al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia     

Pàgines de vídeos com Youtube

Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint 

Editors de vídeo com el de Youtube 

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar  Aplicacions per 

emmagatzemar 

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part  amb eines 

de col·laboració 

facebook messenger, 15a20, 

adolescents.cat

71 2n d'ESO Noia 13 Més de tres hores diàries    Per jugar a videojocs  Per veure 

vídeos, pel·lícules i sèries o per escolar 

música

   A la biblioteca   A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques  

Més d'una hora cada dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia     

Pàgines de vídeos com Youtube

Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Blocs com el google sites

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar Aplicacions i eines que  

Quedo amb els companys del grup    sport, mundo deportivo, jocs

72 2n d'ESO Noia 14 Entre una i tres hores cada dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent. Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe    Per veure vídeos, pel·lícules i 

sèries o per escolar música

 Al menjador o a la cuina de casa   A 

l'aire lliure 

 A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques  Al tard, abans 

d'anar a dormir

Més d'una hora cada dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia     

Pàgines de vídeos com Youtube

Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google  

 Presentacions com el powerpoint  Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar  Aplicacions per 

emmagatzemar Videojocs

Quedo amb els companys del grup    

73 2n d'ESO Noia 13 Entre 15 minuts i una hora al dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent. Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe    

A la meva habitació    A l'aire lliure    Al vespre, abans de l'hora de sopar Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia     Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google  Consultant en xarxes 

socials o en fòrums

Editors de text com el Word  Editors de 

vídeo com el de Youtube 

Aplicaicons de comunicació    Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part   utilitzant el 

correu electrònic

74 2n d'ESO Noia 14 Més de tres hores diàries Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.     Per 

veure vídeos, pel·lícules i sèries o per 

escolar música

A la meva habitació       A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques Al vespre, abans de 

l'hora de sopar 

Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia      En buscadors per continguts com 

Google En buscadors especialitzats 

com google Acadèmics o en directoris 

com DMOZ 

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar   

Quedo amb els companys del grup  

comunicant-nos per xat amb eines de 

col·laboració 

75 2n d'ESO Noi 14 Entre 15 minuts i una hora al dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent. Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe Per navegar per pàgines web o 

blocs que m'interessen Per jugar a 

videojocs Per realitzar compres online 

Per veure vídeos, pel·lícules i sèries o 

 Al menjador o a la cuina de casa     A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques Al vespre, abans de 

l'hora de sopar 

entre 10 i 30 minuts al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia  

Fòrums o pàgines de debat    Pàgines 

de vídeos com Youtube

 En buscadors per continguts com 

Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

 Eines per organitzar Aplicacions i 

eines que  Videojocs

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part comunicant-

nos per xat amb eines de col·laboració 

google drive, hotmail, dropbox

76 2n d'ESO Noi 14 Menys de 15 minuts al dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent. Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe    Per veure vídeos, pel·lícules i 

sèries o per escolar música

A la meva habitació      A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques  Al tard, abans 

d'anar a dormir

Més d'una hora cada dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia   

Pàgines de preguntes i respostes  

Pàgines de vídeos com Youtube

Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Aplicaicons de comunicació  

Aplicacions i eines que  

 Cada persona fa una part  amb eines 

de col·laboració utilitzant el correu 

electrònic

cuantocabron

77 2n d'ESO Noia 13 Més de tres hores diàries Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.  Per 

navegar per pàgines web o blocs que 

m'interessen   Per veure vídeos, 

pel·lícules i sèries o per escolar música

A la meva habitació        Al vespre, abans de l'hora de sopar 

Al tard, abans d'anar a dormir

entre 10 i 30 minuts al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia     Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Blocs com el google sites

 Eines per organitzar   Videojocs  Cada persona fa una part   seriesly, seriestorrent, youtube

78 2n d'ESO Noi 14 Menys de 15 minuts al dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.     Per 

veure vídeos, pel·lícules i sèries o per 

escolar música

A la meva habitació        Al vespre, abans de l'hora de sopar Més d'una hora cada dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia  

Enciclopèdies o llibres en paper de la 

biblioteca Pàgines de preguntes i 

respostes  

Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint 

Editors de vídeo com el de Youtube 

Blocs com el google sites

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar Aplicacions i eines que  

Quedo amb els companys del grup   

amb eines de col·laboració 

Youtube

79 2n d'ESO Noi 13 Entre 15 minuts i una hora al dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent. Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe  Per jugar a videojocs  Per 

veure vídeos, pel·lícules i sèries o per 

escolar música

A la meva habitació        Al vespre, abans de l'hora de sopar 

Al tard, abans d'anar a dormir

entre 10 i 30 minuts al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia     Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar   Videojocs

Quedo amb els companys del grup  

comunicant-nos per xat  utilitzant el 

correu electrònic

facebook.com twitter.es tuenti.es



80 2n d'ESO Noi 14 Menys de 15 minuts al dia  Per estudiar o repassar  el que 

hem fet a classe    

A la meva habitació      A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa  Al vespre, abans de l'hora de 

sopar 

Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia   

Pàgines de preguntes i respostes  

Pàgines de vídeos com Youtube

   Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Blocs com el google sites

Aplicaicons de comunicació    

Videojocs

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part  amb eines 

de col·laboració 

81 2n d'ESO Noi 14 Entre 15 minuts i una hora al dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.   Per 

jugar a videojocs  Per veure vídeos, 

pel·lícules i sèries o per escolar música

A la meva habitació      A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques Al vespre, abans de 

l'hora de sopar Al tard, abans d'anar a 

dormir

Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia     Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Blocs com el google sites

Aplicaicons de comunicació    

Videojocs

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part  amb eines 

de col·laboració 

inkgamers, torrentz, steam

82 2n d'ESO Noi 13 Entre una i tres hores cada dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent. Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe    Per veure vídeos, pel·lícules i 

sèries o per escolar música

A la meva habitació Al menjador o a la 

cuina de casa   A l'aire lliure 

 A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques  

entre 10 i 30 minuts al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia  

Fòrums o pàgines de debat    

 En buscadors per continguts com 

Google  Consultant en xarxes socials o 

en fòrums

Editors de text com el Word  Editors de 

vídeo com el de Youtube 

Aplicaicons de comunicació    

Videojocs

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part  amb eines 

de col·laboració 

facebook

83 2n d'ESO Noi 13 Entre 15 minuts i una hora al dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.     Per 

veure vídeos, pel·lícules i sèries o per 

escolar música

A la meva habitació       A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques Al vespre, abans de 

l'hora de sopar 

entre 10 i 30 minuts al dia   Fòrums o pàgines de debat 

Enciclopèdies o llibres en paper de la 

biblioteca   

 En buscadors per continguts com 

Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint 

Editors de vídeo com el de Youtube 

Blocs com el google sites

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar  Aplicacions per 

emmagatzemar 

  comunicant-nos per xat amb eines de 

col·laboració 

84 2n d'ESO Noi 13 Entre 15 minuts i una hora al dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent. Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe    Per veure vídeos, pel·lícules i 

sèries o per escolar música

A la meva habitació         Al tard, abans d'anar a dormir entre 10 i 30 minuts al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia      En buscadors per continguts com 

Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar   Videojocs

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part comunicant-

nos per xat  

torrentsymas.org, skype, google

85 2n d'ESO Noi 14 Més de tres hores diàries      Per veure vídeos, pel·lícules i 

sèries o per escolar música

 Al menjador o a la cuina de casa     A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques  

Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia     

Pàgines de vídeos com Youtube

Vaig directament a llocs web que 

conec   

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint 

Editors de vídeo com el de Youtube 

Blocs com el google sites

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar Aplicacions i eines que 

Aplicacions per emmagatzemar 

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part comunicant-

nos per xat amb eines de col·laboració 

86 2n d'ESO Noi 14 Entre 15 minuts i una hora al dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.  Per 

navegar per pàgines web o blocs que 

m'interessen Per jugar a videojocs Per 

realitzar compres online Per veure 

vídeos, pel·lícules i sèries o per escolar 

música

A la meva habitació Al menjador o a la 

cuina de casa   A l'aire lliure 

  A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques  

entre 10 i 30 minuts al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia     Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Blocs com el google sites

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar Aplicacions i eines que  

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part comunicant-

nos per xat amb eines de col·laboració 

87 2n d'ESO Noia 14 Entre una i tres hores cada dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent. Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe  Per jugar a videojocs  Per 

veure vídeos, pel·lícules i sèries o per 

escolar música

A la meva habitació Al menjador o a la 

cuina de casa    

 A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa  Al vespre, abans de l'hora de 

sopar 

Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia      En buscadors per continguts com 

Google  Consultant en xarxes socials o 

en fòrums

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar Aplicacions i eines que  

Videojocs

  comunicant-nos per xat amb eines de 

col·laboració 

facebook, twitter, flaixfm

88 2n d'ESO Noi 14 Entre 15 minuts i una hora al dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.   Per 

jugar a videojocs  Per veure vídeos, 

pel·lícules i sèries o per escolar música

A la meva habitació    A l'aire lliure   A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques  

Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia      En buscadors per continguts com 

Google En buscadors especialitzats 

com google Acadèmics o en directoris 

com DMOZ 

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint 

Editors de vídeo com el de Youtube 

Aplicaicons de comunicació  

Aplicacions i eines que Aplicacions per 

emmagatzemar Videojocs

Quedo amb els companys del grup   

amb eines de col·laboració utilitzant el 

correu electrònic

twitter, youtube,  mundogamers.com

89 2n d'ESO Noia 14 Entre una i tres hores cada dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.     Per 

veure vídeos, pel·lícules i sèries o per 

escolar música

A la meva habitació       A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques Al vespre, abans de 

l'hora de sopar 

Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia  

Fòrums o pàgines de debat    

 En buscadors per continguts com 

Google  

 Presentacions com el powerpoint 

Editors de vídeo com el de Youtube 

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar   

Quedo amb els companys del grup  

comunicant-nos per xat  

imdb, spotify, facebook

90 2n d'ESO Noia 14 Entre una i tres hores cada dia  Per estudiar o repassar  el que 

hem fet a classe    Per veure vídeos, 

pel·lícules i sèries o per escolar música

A la meva habitació      A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa   

Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia      En buscadors per continguts com 

Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Aplicaicons de comunicació    

Videojocs

  comunicant-nos per xat  wikipedia, youtube, maximafm

91 2n d'ESO Noia 14 Menys de 15 minuts al dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.     Per 

veure vídeos, pel·lícules i sèries o per 

escolar música

 Al menjador o a la cuina de casa   A 

l'aire lliure 

 A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa   Al tard, abans d'anar a dormir

entre 10 i 30 minuts al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia     

Pàgines de vídeos com Youtube

Vaig directament a llocs web que 

conec   

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint 

Editors de vídeo com el de Youtube 

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar  Aplicacions per 

emmagatzemar 

Quedo amb els companys del grup   

amb eines de col·laboració utilitzant el 

correu electrònic

facebook.com   

92 2n d'ESO Noia 14 Entre una i tres hores cada dia    Per jugar a videojocs  Per veure 

vídeos, pel·lícules i sèries o per escolar 

música

A la meva habitació  Al despatx o sala 

d'estudi   

Quan em llevo al matí, abans d'anar a 

l'escola A primera hora de la tarda, 

quan arribo a casa  Al vespre, abans 

de l'hora de sopar 

entre 10 i 30 minuts al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia     

Pàgines de vídeos com Youtube

 En buscadors per continguts com 

Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint 

Editors de vídeo com el de Youtube 

Blocs com el google sites

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar  Aplicacions per 

emmagatzemar 

Quedo amb els companys del grup   

amb eines de col·laboració utilitzant el 

correu electrònic

Popcorntime, Pelis24.com, 

cinetube.com, 

93 2n d'ESO Noia 14 Entre 15 minuts i una hora al dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent. Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe    Per veure vídeos, pel·lícules i 

sèries o per escolar música

      A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques Al vespre, abans de 

l'hora de sopar 

Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia      En buscadors per continguts com 

Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Blocs com el google sites

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar  Aplicacions per 

emmagatzemar 

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part comunicant-

nos per xat amb eines de col·laboració 

utilitzant el correu electrònic

twitter, 

94 2n d'ESO Noia 14 Entre una i tres hores cada dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.   Per 

jugar a videojocs  Per veure vídeos, 

pel·lícules i sèries o per escolar música

A la meva habitació        Al vespre, abans de l'hora de sopar 

Al tard, abans d'anar a dormir

Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia     

Pàgines de vídeos com Youtube

 En buscadors per continguts com 

Google En buscadors especialitzats 

com google Acadèmics o en directoris 

com DMOZ 

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Blocs com el google sites

Aplicaicons de comunicació    

Videojocs

Quedo amb els companys del grup    

utilitzant el correu electrònic

facebook, agar.io, soundcloud.com

95 2n d'ESO Noi 14 Més de tres hores diàries Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.   Per 

jugar a videojocs Per realitzar compres 

online Per veure vídeos, pel·lícules i 

sèries o per escolar música

A la meva habitació      A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa  Al vespre, abans de l'hora de 

sopar 

Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia   

Pàgines de preguntes i respostes  

 En buscadors per continguts com 

Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar   Videojocs

Quedo amb els companys del grup    www .rojadirecta.me , sport.com, 

FCB.com



96 2n d'ESO Noia 13 Entre una i tres hores cada dia  Per estudiar o repassar  el que 

hem fet a classe    Per veure vídeos, 

pel·lícules i sèries o per escolar música

A la meva habitació Al menjador o a la 

cuina de casa    

    Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia     

Pàgines de vídeos com Youtube

Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint 

Editors de vídeo com el de Youtube 

Aplicaicons de comunicació    Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part  amb eines 

de col·laboració utilitzant el correu 

electrònic

aula virtual, dropbox, google

97 2n d'ESO Noia 14 Entre una i tres hores cada dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.  Per 

navegar per pàgines web o blocs que 

m'interessen Per jugar a videojocs Per 

realitzar compres online Per veure 

vídeos, pel·lícules i sèries o per escolar 

música

      A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques Al vespre, abans de 

l'hora de sopar 

Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia  

Enciclopèdies o llibres en paper de la 

biblioteca   Pàgines de vídeos com 

Youtube

   Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Blocs com el google sites

Aplicaicons de comunicació     Cada persona fa una part   utilitzant el 

correu electrònic

itunes, adolescents.cat

98 2n d'ESO Noia 13 Més de tres hores diàries    Per jugar a videojocs  Per veure 

vídeos, pel·lícules i sèries o per escolar 

música

 Al menjador o a la cuina de casa  A la 

biblioteca A l'aire lliure 

Quan em llevo al matí, abans d'anar a 

l'escola A primera hora de la tarda, 

quan arribo a casa   

entre 10 i 30 minuts al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia   

Pàgines de preguntes i respostes 

Pàgines web d'entitats Pàgines de 

vídeos com Youtube

Vaig directament a llocs web que 

conec  En buscadors especialitzats 

com google Acadèmics o en directoris 

com DMOZ 

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar   

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part   

jocs de pc

99 2n d'ESO Noi 13 Entre 15 minuts i una hora al dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.     Per 

veure vídeos, pel·lícules i sèries o per 

escolar música

 Al menjador o a la cuina de casa      A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques Al vespre, abans de 

l'hora de sopar Al tard, abans d'anar a 

dormir

Més d'una hora cada dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia  

Enciclopèdies o llibres en paper de la 

biblioteca  Pàgines web d'entitats 

   Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint 

Editors de vídeo com el de Youtube 

Blocs com el google sites

Aplicaicons de comunicació  

Aplicacions i eines que Aplicacions per 

emmagatzemar 

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part comunicant-

nos per xat  utilitzant el correu 

electrònic

isport, fox, cinetube.

100 2n d'ESO Noi 14 Entre 15 minuts i una hora al dia   Per navegar per pàgines web o blocs 

que m'interessen Per jugar a videojocs  

Per veure vídeos, pel·lícules i sèries o 

per escolar música

A la meva habitació Al menjador o a la 

cuina de casa  A la biblioteca  

   Al vespre, abans de l'hora de sopar Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia   

Pàgines de preguntes i respostes 

Pàgines web d'entitats 

Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Blocs com el google sites

Aplicaicons de comunicació  

Aplicacions i eines que Aplicacions per 

emmagatzemar Videojocs

 Cada persona fa una part   utilitzant el 

correu electrònic

101 2n d'ESO Noi 15 Entre una i tres hores cada dia  Per estudiar o repassar  el que 

hem fet a classe  Per jugar a videojocs  

A la meva habitació Al menjador o a la 

cuina de casa    

   Al vespre, abans de l'hora de sopar 

Al tard, abans d'anar a dormir

entre 10 i 30 minuts al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia    

Pàgines web d'entitats 

 En buscadors per continguts com 

Google  

 Presentacions com el powerpoint  Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar   

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part   

102 2n d'ESO Noia 14 Entre 15 minuts i una hora al dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.     Per 

veure vídeos, pel·lícules i sèries o per 

escolar música

A la meva habitació       A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques Al vespre, abans de 

l'hora de sopar 

entre 10 i 30 minuts al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia     Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google  Consultant en xarxes 

socials o en fòrums

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint 

Editors de vídeo com el de Youtube 

Blocs com el google sites

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar   

 Cada persona fa una part comunicant-

nos per xat  

Youtube, thehipicatimes, inatacion

103 2n d'ESO Noi 13 Entre una i tres hores cada dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.     Per 

veure vídeos, pel·lícules i sèries o per 

escolar música

A la meva habitació      A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques Al vespre, abans de 

l'hora de sopar 

Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia  

Fòrums o pàgines de debat   Pàgines 

web d'entitats 

 En buscadors per continguts com 

Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

   Aplicacions per emmagatzemar 

Videojocs

Quedo amb els companys del grup   

amb eines de col·laboració 

104 2n d'ESO Noi 14 Entre una i tres hores cada dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.     Per 

veure vídeos, pel·lícules i sèries o per 

escolar música

 Al menjador o a la cuina de casa      A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques  

Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia  

Fòrums o pàgines de debat  Pàgines 

de preguntes i respostes  Pàgines de 

vídeos com Youtube

   Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar Aplicacions i eines que  

Videojocs

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part comunicant-

nos per xat  utilitzant el correu 

electrònic

redbulltv, twitter, snowornever

105 2n d'ESO Noia 13 Entre 15 minuts i una hora al dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.  Per 

navegar per pàgines web o blocs que 

m'interessen Per jugar a videojocs  Per 

veure vídeos, pel·lícules i sèries o per 

escolar música

A la meva habitació Al menjador o a la 

cuina de casa  A la biblioteca A l'aire 

lliure 

Quan em llevo al matí, abans d'anar a 

l'escola   Al vespre, abans de l'hora de 

sopar 

Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia     

Pàgines de vídeos com Youtube

 En buscadors per continguts com 

Google  

Editors de text com el Word   Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar   Videojocs

Quedo amb els companys del grup  

comunicant-nos per xat  

zara, mango, saha

106 2n d'ESO Noi 13 Més de tres hores diàries Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent. Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe Per navegar per pàgines web o 

blocs que m'interessen   Per veure 

vídeos, pel·lícules i sèries o per escolar 

música

        Al vespre, abans de l'hora de sopar 

Al tard, abans d'anar a dormir

entre 10 i 30 minuts al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia        Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

 Eines per organitzar Aplicacions i 

eines que Aplicacions per 

emmagatzemar Videojocs

Quedo amb els companys del grup    

utilitzant el correu electrònic

Taringa!,  

107 2n d'ESO Noia 14 Entre 15 minuts i una hora al dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent. Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe  Per jugar a videojocs  Per 

veure vídeos, pel·lícules i sèries o per 

escolar música

A la meva habitació      A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa  Al vespre, abans de l'hora de 

sopar 

Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia     

Pàgines de vídeos com Youtube

 En buscadors per continguts com 

Google  

Editors de text com el Word   Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar  Aplicacions per 

emmagatzemar Videojocs

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part   

instagram, gmail, youtube

108 2n d'ESO Noi 14 Menys de 15 minuts al dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent. Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe    Per veure vídeos, pel·lícules i 

sèries o per escolar música

 Al menjador o a la cuina de casa   A 

l'aire lliure 

 A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa   Al tard, abans d'anar a dormir

Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia  

Fòrums o pàgines de debat 

Enciclopèdies o llibres en paper de la 

biblioteca   

Vaig directament a llocs web que 

conec   

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Blocs com el google sites

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar Aplicacions i eines que  

Quedo amb els companys del grup   

amb eines de col·laboració utilitzant el 

correu electrònic

109 2n d'ESO Noi 13 Entre una i tres hores cada dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent. Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe Per navegar per pàgines web o 

blocs que m'interessen   Per veure 

vídeos, pel·lícules i sèries o per escolar 

música

A la meva habitació Al menjador o a la 

cuina de casa   A l'aire lliure 

 A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa   Al tard, abans d'anar a dormir

Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia   

Pàgines de preguntes i respostes 

Pàgines web d'entitats 

   Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint 

Editors de vídeo com el de Youtube 

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar   

Quedo amb els companys del grup    

110 2n d'ESO Noi 13 Menys de 15 minuts al dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent. Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe    

  Al despatx o sala d'estudi     A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques  Al tard, abans 

d'anar a dormir

entre 10 i 30 minuts al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia     Vaig directament a llocs web que 

conec   

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint 

Editors de vídeo com el de Youtube 

Blocs com el google sites

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar   

Quedo amb els companys del grup   

amb eines de col·laboració utilitzant el 

correu electrònic

snapchat, gmail, facebook

111 2n d'ESO Noia 14 Més de tres hores diàries  Per estudiar o repassar  el que 

hem fet a classe    Per veure vídeos, 

pel·lícules i sèries o per escolar música

A la meva habitació Al menjador o a la 

cuina de casa Al despatx o sala 

d'estudi  A l'aire lliure 

  A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques  

Més d'una hora cada dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia     

Pàgines de vídeos com Youtube

Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Aplicaicons de comunicació    Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part  amb eines 

de col·laboració 



112 2n d'ESO Noi 14 Entre 15 minuts i una hora al dia   Per navegar per pàgines web o blocs 

que m'interessen Per jugar a videojocs  

Per veure vídeos, pel·lícules i sèries o 

per escolar música

A la meva habitació    A l'aire lliure    Al vespre, abans de l'hora de sopar 

Al tard, abans d'anar a dormir

entre 10 i 30 minuts al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia  

Enciclopèdies o llibres en paper de la 

biblioteca Pàgines de preguntes i 

respostes  Pàgines de vídeos com 

Youtube

 En buscadors per continguts com 

Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar   

    utilitzant el correu electrònic

113 2n d'ESO Noi 13 Entre 15 minuts i una hora al dia    Per jugar a videojocs  Per veure 

vídeos, pel·lícules i sèries o per escolar 

música

A la meva habitació  Al despatx o sala 

d'estudi A la biblioteca  

    Més d'una hora cada dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia  

Enciclopèdies o llibres en paper de la 

biblioteca   Pàgines de vídeos com 

Youtube

 En buscadors per continguts com 

Google  

 Presentacions com el powerpoint 

Editors de vídeo com el de Youtube 

Aplicaicons de comunicació  

Aplicacions i eines que  Videojocs

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part   utilitzant el 

correu electrònic

114 2n d'ESO Noi 15 Entre una i tres hores cada dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.  Per 

navegar per pàgines web o blocs que 

m'interessen   Per veure vídeos, 

pel·lícules i sèries o per escolar música

      A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques Al vespre, abans de 

l'hora de sopar 

entre 10 i 30 minuts al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia   

Pàgines de preguntes i respostes 

Pàgines web d'entitats Pàgines de 

vídeos com Youtube

 En buscadors per continguts com 

Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar Aplicacions i eines que  

Quedo amb els companys del grup    

115 2n d'ESO Noi 14 Entre una i tres hores cada dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.  Per 

navegar per pàgines web o blocs que 

m'interessen   Per veure vídeos, 

pel·lícules i sèries o per escolar música

A la meva habitació      A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques  Al tard, abans 

d'anar a dormir

entre 10 i 30 minuts al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia  

Enciclopèdies o llibres en paper de la 

biblioteca   Pàgines de vídeos com 

Youtube

Vaig directament a llocs web que 

conec   

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint 

Editors de vídeo com el de Youtube 

Blocs com el google sites

 Eines per organitzar  Aplicacions per 

emmagatzemar Videojocs

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part   utilitzant el 

correu electrònic

google, whatts, aplesfera

116 2n d'ESO Noi 13 Menys de 15 minuts al dia    Per jugar a videojocs   Al menjador o a la cuina de casa     A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa  Al vespre, abans de l'hora de 

sopar 

entre 10 i 30 minuts al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia  

Enciclopèdies o llibres en paper de la 

biblioteca   Pàgines de vídeos com 

Youtube

Vaig directament a llocs web que 

conec  En buscadors especialitzats 

com google Acadèmics o en directoris 

com DMOZ 

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Aplicaicons de comunicació   

Aplicacions per emmagatzemar 

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part comunicant-

nos per xat  

jocs 

117 2n d'ESO Noia 14 Entre una i tres hores cada dia  Per estudiar o repassar  el que 

hem fet a classe    Per veure vídeos, 

pel·lícules i sèries o per escolar música

A la meva habitació Al menjador o a la 

cuina de casa    

 A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques  

entre 10 i 30 minuts al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia     Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google En buscadors 

especialitzats com google Acadèmics o 

en directoris com DMOZ 

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint 

Editors de vídeo com el de Youtube 

Blocs com el google sites

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar   Videojocs

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part comunicant-

nos per xat  utilitzant el correu 

electrònic

118 2n d'ESO Noia 14 Entre 15 minuts i una hora al dia    Per jugar a videojocs  Per veure 

vídeos, pel·lícules i sèries o per escolar 

música

 Al menjador o a la cuina de casa     A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques Al vespre, abans de 

l'hora de sopar Al tard, abans d'anar a 

dormir

entre 10 i 30 minuts al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia     

Pàgines de vídeos com Youtube

Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar   

 Cada persona fa una part   

119 2n d'ESO Noi 14 Entre 15 minuts i una hora al dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.     Per 

veure vídeos, pel·lícules i sèries o per 

escolar música

A la meva habitació Al menjador o a la 

cuina de casa Al despatx o sala 

d'estudi   

  A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques Al vespre, abans de 

l'hora de sopar Al tard, abans d'anar a 

dormir

Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia     

Pàgines de vídeos com Youtube

Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google  Consultant en xarxes 

socials o en fòrums

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Aplicaicons de comunicació   

Aplicacions per emmagatzemar 

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part comunicant-

nos per xat  utilitzant el correu 

electrònic

spotify, rockfm, google

120 2n d'ESO Noi 14 Entre 15 minuts i una hora al dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent. Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe Per navegar per pàgines web o 

blocs que m'interessen   Per veure 

vídeos, pel·lícules i sèries o per escolar 

música

A la meva habitació Al menjador o a la 

cuina de casa    

    entre 10 i 30 minuts al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia        Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Aplicaicons de comunicació    

Videojocs

Quedo amb els companys del grup   

amb eines de col·laboració utilitzant el 

correu electrònic

121 2n d'ESO Noi 14 Menys de 15 minuts al dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent. Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe  Per jugar a videojocs  Per 

veure vídeos, pel·lícules i sèries o per 

escolar música

A la meva habitació Al menjador o a la 

cuina de casa   A l'aire lliure 

   Al vespre, abans de l'hora de sopar Més d'una hora cada dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia     Vaig directament a llocs web que 

conec   

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint 

Editors de vídeo com el de Youtube 

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar   

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part comunicant-

nos per xat  

Youtube

122 2n d'ESO Noi 13 Entre una i tres hores cada dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent. Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe  Per jugar a videojocs  

A la meva habitació       A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques  

Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia     

Pàgines de vídeos com Youtube

Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint 

Editors de vídeo com el de Youtube 

Blocs com el google sites

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar Aplicacions i eines que  

Videojocs

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part comunicant-

nos per xat  

Slideshare, facebook, youtube

123 2n d'ESO Noia 14 Entre 15 minuts i una hora al dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.   Per 

jugar a videojocs  Per veure vídeos, 

pel·lícules i sèries o per escolar música

A la meva habitació       A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques  

Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia      En buscadors per continguts com 

Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar   Videojocs

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part   

124 2n d'ESO Noi 13 Entre 15 minuts i una hora al dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.   Per 

jugar a videojocs  Per veure vídeos, 

pel·lícules i sèries o per escolar música

A la meva habitació        Al vespre, abans de l'hora de sopar Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia     

Pàgines de vídeos com Youtube

Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Blocs com el google sites

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar   

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part  amb eines 

de col·laboració 

125 2n d'ESO Noi 13 Més de tres hores diàries Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.  Per 

navegar per pàgines web o blocs que 

m'interessen   Per veure vídeos, 

pel·lícules i sèries o per escolar música

A la meva habitació        Al vespre, abans de l'hora de sopar Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia   

Pàgines de preguntes i respostes  

Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar  Aplicacions per 

emmagatzemar Videojocs

 Cada persona fa una part   utilitzant el 

correu electrònic

126 2n d'ESO Noi 13 Entre una i tres hores cada dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent. Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe Per navegar per pàgines web o 

blocs que m'interessen Per jugar a 

videojocs Per realitzar compres online 

Per veure vídeos, pel·lícules i sèries o 

A la meva habitació   A la biblioteca    A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques  Al tard, abans 

d'anar a dormir

Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia        Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar Aplicacions i eines que 

Aplicacions per emmagatzemar 

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part comunicant-

nos per xat amb eines de col·laboració 

utilitzant el correu electrònic

127 3r d'ESO Noia 14 Entre una i tres hores cada dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent. Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe Per navegar per pàgines web o 

blocs que m'interessen   

A la meva habitació       A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques Al vespre, abans de 

l'hora de sopar Al tard, abans d'anar a 

dormir

Més d'una hora cada dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia  

Enciclopèdies o llibres en paper de la 

biblioteca Pàgines de preguntes i 

respostes  Pàgines de vídeos com 

Youtube

Vaig directament a llocs web que 

conec   

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Blocs com el google sites

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar  Aplicacions per 

emmagatzemar Videojocs

Quedo amb els companys del grup    



128 3r d'ESO Noi 14 Entre una i tres hores cada dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent. Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe Per navegar per pàgines web o 

blocs que m'interessen Per jugar a 

videojocs Per realitzar compres online 

Per veure vídeos, pel·lícules i sèries o 

A la meva habitació  Al despatx o sala 

d'estudi  A l'aire lliure 

Quan em llevo al matí, abans d'anar a 

l'escola   Al vespre, abans de l'hora de 

sopar 

Més d'una hora cada dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia  

Enciclopèdies o llibres en paper de la 

biblioteca   Pàgines de vídeos com 

Youtube

Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google En buscadors 

especialitzats com google Acadèmics o 

en directoris com DMOZ 

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar  Aplicacions per 

emmagatzemar 

 Cada persona fa una part   utilitzant el 

correu electrònic

129 3r d'ESO Noia 15 Entre 15 minuts i una hora al dia     Per realitzar compres online Per 

veure vídeos, pel·lícules i sèries o per 

escolar música

      A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa  Al vespre, abans de l'hora de 

sopar 

Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia   

Pàgines de preguntes i respostes 

Pàgines web d'entitats 

 En buscadors per continguts com 

Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Aplicaicons de comunicació    

Videojocs

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part   utilitzant el 

correu electrònic

130 3r d'ESO Noi 14 Més de tres hores diàries Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent. Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe Per navegar per pàgines web o 

blocs que m'interessen   Per veure 

vídeos, pel·lícules i sèries o per escolar 

música

A la meva habitació   A la biblioteca   A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa  Al vespre, abans de l'hora de 

sopar 

Més d'una hora cada dia         Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar  Aplicacions per 

emmagatzemar Videojocs

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part comunicant-

nos per xat amb eines de col·laboració 

131 3r d'ESO Noia 15 Més de tres hores diàries Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent. Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe Per navegar per pàgines web o 

blocs que m'interessen Per jugar a 

videojocs  

A la meva habitació Al menjador o a la 

cuina de casa    

Quan em llevo al matí, abans d'anar a 

l'escola A primera hora de la tarda, 

quan arribo a casa A partir de mitja 

tarda, quan he acabat les tasques Al 

vespre, abans de l'hora de sopar Al 

tard, abans d'anar a dormir

Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia  

Enciclopèdies o llibres en paper de la 

biblioteca   

Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar   Videojocs

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part comunicant-

nos per xat  

132 3r d'ESO Noi 14 Més de tres hores diàries   Per navegar per pàgines web o blocs 

que m'interessen Per jugar a videojocs  

A la meva habitació  Al despatx o sala 

d'estudi   

 A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa  Al vespre, abans de l'hora de 

sopar Al tard, abans d'anar a dormir

entre 10 i 30 minuts al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia    

Pàgines web d'entitats Pàgines de 

vídeos com Youtube

 En buscadors per continguts com 

Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint 

Editors de vídeo com el de Youtube 

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar   

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part  amb eines 

de col·laboració utilitzant el correu 

electrònic

133 3r d'ESO Noia 15 Menys de 15 minuts al dia  Per estudiar o repassar  el que 

hem fet a classe   Per realitzar 

compres online Per veure vídeos, 

pel·lícules i sèries o per escolar música

A la meva habitació  Al despatx o sala 

d'estudi   

  A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques Al vespre, abans de 

l'hora de sopar Al tard, abans d'anar a 

dormir

entre 10 i 30 minuts al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia    

Pàgines web d'entitats 

Vaig directament a llocs web que 

conec   

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar  Aplicacions per 

emmagatzemar Videojocs

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part  amb eines 

de col·laboració 

134 3r d'ESO Noi 15 Menys de 15 minuts al dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent. Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe  Per jugar a videojocs  Per 

veure vídeos, pel·lícules i sèries o per 

escolar música

A la meva habitació      A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa  Al vespre, abans de l'hora de 

sopar Al tard, abans d'anar a dormir

entre 10 i 30 minuts al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia   

Pàgines de preguntes i respostes 

Pàgines web d'entitats 

 En buscadors per continguts com 

Google  

Editors de text com el Word  Editors de 

vídeo com el de Youtube Blocs com el 

google sites

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar   

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part comunicant-

nos per xat amb eines de col·laboració 

utilitzant el correu electrònic

135 3r d'ESO Noi 14 Entre una i tres hores cada dia  Per estudiar o repassar  el que 

hem fet a classe Per navegar per 

pàgines web o blocs que m'interessen 

Per jugar a videojocs  Per veure 

vídeos, pel·lícules i sèries o per escolar 

música

A la meva habitació Al menjador o a la 

cuina de casa   A l'aire lliure 

  A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques  Al tard, abans 

d'anar a dormir

entre 10 i 30 minuts al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia     Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google  

 Presentacions com el powerpoint  Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar   Videojocs

Quedo amb els companys del grup    

utilitzant el correu electrònic

136 3r d'ESO Noi 15 Menys de 15 minuts al dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent. Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe Per navegar per pàgines web o 

blocs que m'interessen Per jugar a 

videojocs  

A la meva habitació       A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques  

entre 10 i 30 minuts al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia     

Pàgines de vídeos com Youtube

Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google  Consultant en xarxes 

socials o en fòrums

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar Aplicacions i eines que 

Aplicacions per emmagatzemar 

Videojocs

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part   

137 3r d'ESO Noia 14 Més de tres hores diàries      Per veure vídeos, pel·lícules i 

sèries o per escolar música

A la meva habitació         Al tard, abans d'anar a dormir Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia     Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Blocs com el google sites

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar  Aplicacions per 

emmagatzemar Videojocs

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part   

138 3r d'ESO Noi 14 Més de tres hores diàries Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.  Per 

navegar per pàgines web o blocs que 

m'interessen Per jugar a videojocs  

A la meva habitació   A la biblioteca     Al vespre, abans de l'hora de sopar 

Al tard, abans d'anar a dormir

Menys de 10 minuts diaris Enciclopèdies digitals com la Vikipedia  

Enciclopèdies o llibres en paper de la 

biblioteca Pàgines de preguntes i 

respostes  Pàgines de vídeos com 

Youtube

Vaig directament a llocs web que 

conec  En buscadors especialitzats 

com google Acadèmics o en directoris 

com DMOZ 

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar  Aplicacions per 

emmagatzemar 

Quedo amb els companys del grup   

amb eines de col·laboració utilitzant el 

correu electrònic

139 3r d'ESO Noia 14 Més de tres hores diàries Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent. Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe Per navegar per pàgines web o 

blocs que m'interessen Per jugar a 

videojocs  

A la meva habitació        Al vespre, abans de l'hora de sopar entre 10 i 30 minuts al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia  

Fòrums o pàgines de debat 

Enciclopèdies o llibres en paper de la 

biblioteca   

Vaig directament a llocs web que 

conec   

Editors de text com el Word  Editors de 

vídeo com el de Youtube 

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar   

 Cada persona fa una part comunicant-

nos per xat amb eines de col·laboració 

140 3r d'ESO Noia 15 Entre 15 minuts i una hora al dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.     

A la meva habitació         Al tard, abans d'anar a dormir Més d'una hora cada dia   Fòrums o pàgines de debat   Pàgines 

web d'entitats 

Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google En buscadors 

especialitzats com google Acadèmics o 

en directoris com DMOZ 

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint 

Editors de vídeo com el de Youtube 

Blocs com el google sites

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar  Aplicacions per 

emmagatzemar 

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part comunicant-

nos per xat amb eines de col·laboració 

141 3r d'ESO Noi 14 Entre 15 minuts i una hora al dia  Per estudiar o repassar  el que 

hem fet a classe Per navegar per 

pàgines web o blocs que m'interessen   

Per veure vídeos, pel·lícules i sèries o 

per escolar música

A la meva habitació        Al vespre, abans de l'hora de sopar entre 10 i 30 minuts al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia     

Pàgines de vídeos com Youtube

  En buscadors especialitzats com 

google Acadèmics o en directoris com 

DMOZ 

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Blocs com el google sites

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar Aplicacions i eines que 

Aplicacions per emmagatzemar 

Videojocs

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part   

142 3r d'ESO Noia 14 Menys de 15 minuts al dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent. Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe Per navegar per pàgines web o 

blocs que m'interessen   Per veure 

vídeos, pel·lícules i sèries o per escolar 

música

A la meva habitació Al menjador o a la 

cuina de casa    

 A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa  Al vespre, abans de l'hora de 

sopar Al tard, abans d'anar a dormir

entre 10 i 30 minuts al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia  

Fòrums o pàgines de debat 

Enciclopèdies o llibres en paper de la 

biblioteca   

Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint 

Editors de vídeo com el de Youtube 

Aplicaicons de comunicació   

Aplicacions per emmagatzemar 

Videojocs

   amb eines de col·laboració 

143 3r d'ESO Noia 15 Menys de 15 minuts al dia  Per estudiar o repassar  el que 

hem fet a classe  Per jugar a videojocs  

Per veure vídeos, pel·lícules i sèries o 

per escolar música

A la meva habitació   A la biblioteca    A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques  Al tard, abans 

d'anar a dormir

Més d'una hora cada dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia     

Pàgines de vídeos com Youtube

 En buscadors per continguts com 

Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint 

Editors de vídeo com el de Youtube 

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar Aplicacions i eines que 

Aplicacions per emmagatzemar 

 Cada persona fa una part   



144 3r d'ESO Noi 14 Menys de 15 minuts al dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent. Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe   Per realitzar compres online 

A la meva habitació Al menjador o a la 

cuina de casa    

   Al vespre, abans de l'hora de sopar 

Al tard, abans d'anar a dormir

entre 10 i 30 minuts al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia     

Pàgines de vídeos com Youtube

Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint 

Editors de vídeo com el de Youtube 

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar   

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part comunicant-

nos per xat  utilitzant el correu 

electrònic

145 3r d'ESO Noia 15 Entre una i tres hores cada dia  Per estudiar o repassar  el que 

hem fet a classe   Per realitzar 

compres online Per veure vídeos, 

pel·lícules i sèries o per escolar música

A la meva habitació       A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques Al vespre, abans de 

l'hora de sopar Al tard, abans d'anar a 

dormir

Entre 30 minuts i una hora al dia     Pàgines web d'entitats Pàgines de 

vídeos com Youtube

Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google En buscadors 

especialitzats com google Acadèmics o 

en directoris com DMOZ 

Editors de text com el Word  Editors de 

vídeo com el de Youtube 

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar  Aplicacions per 

emmagatzemar Videojocs

 Cada persona fa una part   

146 3r d'ESO Noia 15 Entre una i tres hores cada dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent. Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe    Per veure vídeos, pel·lícules i 

sèries o per escolar música

A la meva habitació       A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques  

Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia      En buscadors per continguts com 

Google En buscadors especialitzats 

com google Acadèmics o en directoris 

com DMOZ 

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Blocs com el google sites

Aplicaicons de comunicació   

Aplicacions per emmagatzemar 

Videojocs

 Cada persona fa una part  amb eines 

de col·laboració utilitzant el correu 

electrònic

google, gmail, playstore

147 3r d'ESO Noi 14 Entre 15 minuts i una hora al dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.   Per 

jugar a videojocs Per realitzar compres 

online Per veure vídeos, pel·lícules i 

sèries o per escolar música

A la meva habitació       A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques Al vespre, abans de 

l'hora de sopar Al tard, abans d'anar a 

dormir

Més d'una hora cada dia   Enciclopèdies o llibres en paper de la 

biblioteca   

   Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar   Videojocs

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part   

Rojadierecta.me, elitegol.com, 

verfutbol

148 3r d'ESO Noi 14 Entre una i tres hores cada dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent. Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe Per navegar per pàgines web o 

blocs que m'interessen Per jugar a 

videojocs Per realitzar compres online 

Per veure vídeos, pel·lícules i sèries o 

A la meva habitació      A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa  Al vespre, abans de l'hora de 

sopar Al tard, abans d'anar a dormir

Més d'una hora cada dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia     Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google En buscadors 

especialitzats com google Acadèmics o 

en directoris com DMOZ 

   Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar  Aplicacions per 

emmagatzemar Videojocs

Quedo amb els companys del grup    

utilitzant el correu electrònic

149 3r d'ESO Noi 15 Entre una i tres hores cada dia  Per estudiar o repassar  el que 

hem fet a classe Per navegar per 

pàgines web o blocs que m'interessen  

Per realitzar compres online Per veure 

vídeos, pel·lícules i sèries o per escolar 

música

A la meva habitació  Al despatx o sala 

d'estudi   

   Al vespre, abans de l'hora de sopar entre 10 i 30 minuts al dia      Pàgines de vídeos com Youtube Vaig directament a llocs web que 

conec  En buscadors especialitzats 

com google Acadèmics o en directoris 

com DMOZ 

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint 

Editors de vídeo com el de Youtube 

Blocs com el google sites

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar Aplicacions i eines que 

Aplicacions per emmagatzemar 

 Cada persona fa una part comunicant-

nos per xat  utilitzant el correu 

electrònic

150 3r d'ESO Noi 15 Més de tres hores diàries Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.    Per 

realitzar compres online 

A la meva habitació         Al tard, abans d'anar a dormir entre 10 i 30 minuts al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia  

Fòrums o pàgines de debat    

Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google  

Editors de text com el Word   Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar  Aplicacions per 

emmagatzemar Videojocs

 Cada persona fa una part comunicant-

nos per xat amb eines de col·laboració 

Facebook

151 3r d'ESO Noi 14 Entre una i tres hores cada dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent. Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe Per navegar per pàgines web o 

blocs que m'interessen Per jugar a 

videojocs  Per veure vídeos, pel·lícules 

i sèries o per escolar música

A la meva habitació      A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa   Al tard, abans d'anar a dormir

Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia      En buscadors per continguts com 

Google En buscadors especialitzats 

com google Acadèmics o en directoris 

com DMOZ 

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar  Aplicacions per 

emmagatzemar 

 Cada persona fa una part   utilitzant el 

correu electrònic

152 3r d'ESO Noia 14 Entre 15 minuts i una hora al dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent. Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe Per navegar per pàgines web o 

blocs que m'interessen  Per realitzar 

compres online Per veure vídeos, 

pel·lícules i sèries o per escolar música

A la meva habitació    A l'aire lliure  A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa  Al vespre, abans de l'hora de 

sopar Al tard, abans d'anar a dormir

Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia  

Enciclopèdies o llibres en paper de la 

biblioteca   

Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar   Videojocs

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part comunicant-

nos per xat amb eines de col·laboració 

utilitzant el correu electrònic

153 3r d'ESO Noi 16 Més de tres hores diàries Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent. Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe Per navegar per pàgines web o 

blocs que m'interessen   Per veure 

vídeos, pel·lícules i sèries o per escolar 

música

A la meva habitació Al menjador o a la 

cuina de casa  A la biblioteca  

  A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques  Al tard, abans 

d'anar a dormir

Menys de 10 minuts diaris     Pàgines web d'entitats  En buscadors per continguts com 

Google En buscadors especialitzats 

com google Acadèmics o en directoris 

com DMOZ 

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint 

Editors de vídeo com el de Youtube 

Aplicaicons de comunicació    

Videojocs

  comunicant-nos per xat  utilitzant el 

correu electrònic

xatakandroid androforall bq

154 3r d'ESO Noia 15 Menys de 15 minuts al dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.    Per 

realitzar compres online Per veure 

vídeos, pel·lícules i sèries o per escolar 

música

A la meva habitació       A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques  Al tard, abans 

d'anar a dormir

Menys de 10 minuts diaris Enciclopèdies digitals com la Vikipedia    

Pàgines web d'entitats 

 En buscadors per continguts com 

Google  

Editors de text com el Word    Eines per organitzar   Videojocs  Cada persona fa una part   

155 3r d'ESO Noia 15 Entre 15 minuts i una hora al dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent. Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe Per navegar per pàgines web o 

blocs que m'interessen   Per veure 

vídeos, pel·lícules i sèries o per escolar 

música

A la meva habitació   A la biblioteca    A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques  

Menys de 10 minuts diaris Enciclopèdies digitals com la Vikipedia      En buscadors per continguts com 

Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar  Aplicacions per 

emmagatzemar Videojocs

 Cada persona fa una part   utilitzant el 

correu electrònic

xtec.cat, hotmail.com, mega.

156 3r d'ESO Noi 14 Entre una i tres hores cada dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent. Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe Per navegar per pàgines web o 

blocs que m'interessen Per jugar a 

videojocs  Per veure vídeos, pel·lícules 

i sèries o per escolar música

A la meva habitació Al menjador o a la 

cuina de casa    

  A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques Al vespre, abans de 

l'hora de sopar Al tard, abans d'anar a 

dormir

entre 10 i 30 minuts al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia      En buscadors per continguts com 

Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint 

Editors de vídeo com el de Youtube 

Blocs com el google sites

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar Aplicacions i eines que  

Videojocs

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part comunicant-

nos per xat amb eines de col·laboració 

157 3r d'ESO Noia 15 Menys de 15 minuts al dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.     

        Al vespre, abans de l'hora de sopar 

Al tard, abans d'anar a dormir

Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia  

Enciclopèdies o llibres en paper de la 

biblioteca   Pàgines de vídeos com 

Youtube

  En buscadors especialitzats com 

google Acadèmics o en directoris com 

DMOZ 

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint 

Editors de vídeo com el de Youtube 

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar   

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part comunicant-

nos per xat amb eines de col·laboració 

158 3r d'ESO Noia 15 Més de tres hores diàries Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent. Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe  Per jugar a videojocs Per 

realitzar compres online Per veure 

vídeos, pel·lícules i sèries o per escolar 

música

   A la biblioteca   A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques Al vespre, abans de 

l'hora de sopar Al tard, abans d'anar a 

dormir

Més d'una hora cada dia    Pàgines de preguntes i respostes     Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint 

Editors de vídeo com el de Youtube 

Aplicaicons de comunicació   

Aplicacions per emmagatzemar 

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part   utilitzant el 

correu electrònic

YOUTUBE STEAM TWITTER

159 3r d'ESO Noi 15 Entre una i tres hores cada dia  Per estudiar o repassar  el que 

hem fet a classe Per navegar per 

pàgines web o blocs que m'interessen   

Per veure vídeos, pel·lícules i sèries o 

per escolar música

A la meva habitació         Al tard, abans d'anar a dormir Més d'una hora cada dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia    

Pàgines web d'entitats Pàgines de 

vídeos com Youtube

 En buscadors per continguts com 

Google  

Editors de text com el Word   Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar   

 Cada persona fa una part   utilitzant el 

correu electrònic

www.dropbox .com,  

www.decathlon.es, www.gmail.com



160 3r d'ESO Noia 14 Entre una i tres hores cada dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent. Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe   Per realitzar compres online 

Per veure vídeos, pel·lícules i sèries o 

per escolar música

A la meva habitació      A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa   Al tard, abans d'anar a dormir

Més d'una hora cada dia      Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Blocs com el google sites

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar  Aplicacions per 

emmagatzemar 

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part  amb eines 

de col·laboració 

de tot una mica

161 3r d'ESO Noia 15 Més de tres hores diàries Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.  Per 

navegar per pàgines web o blocs que 

m'interessen Per jugar a videojocs Per 

realitzar compres online Per veure 

vídeos, pel·lícules i sèries o per escolar 

música

A la meva habitació        Al vespre, abans de l'hora de sopar entre 10 i 30 minuts al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia  

Fòrums o pàgines de debat   Pàgines 

web d'entitats Pàgines de vídeos com 

Youtube

Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google En buscadors 

especialitzats com google Acadèmics o 

en directoris com DMOZ 

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar  Aplicacions per 

emmagatzemar Videojocs

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part comunicant-

nos per xat  

TMB.cat seriesly studietime

162 3r d'ESO Noi 14 Entre una i tres hores cada dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent. Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe  Per jugar a videojocs  Per 

veure vídeos, pel·lícules i sèries o per 

escolar música

A la meva habitació   A la biblioteca    A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques Al vespre, abans de 

l'hora de sopar Al tard, abans d'anar a 

dormir

Entre 30 minuts i una hora al dia   Fòrums o pàgines de debat   Pàgines 

web d'entitats 

Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Aplicaicons de comunicació  

Aplicacions i eines que  

 Cada persona fa una part  amb eines 

de col·laboració utilitzant el correu 

electrònic

Patatabraba.com adolescents.cat 

youtube.com

163 3r d'ESO Noia 15 Entre 15 minuts i una hora al dia  Per estudiar o repassar  el que 

hem fet a classe  Per jugar a videojocs  

Per veure vídeos, pel·lícules i sèries o 

per escolar música

       A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques Al vespre, abans de 

l'hora de sopar Al tard, abans d'anar a 

dormir

Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia   

Pàgines de preguntes i respostes  

Vaig directament a llocs web que 

conec  En buscadors especialitzats 

com google Acadèmics o en directoris 

com DMOZ 

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint 

Editors de vídeo com el de Youtube 

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar   Videojocs

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part  amb eines 

de col·laboració 

outlook.com, blogdemoda, tv3alacarta

164 3r d'ESO Noi 14 Més de tres hores diàries Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent. Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe Per navegar per pàgines web o 

blocs que m'interessen   Per veure 

vídeos, pel·lícules i sèries o per escolar 

música

A la meva habitació     Quan em llevo al matí, abans d'anar a 

l'escola   Al vespre, abans de l'hora de 

sopar Al tard, abans d'anar a dormir

Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia    

Pàgines web d'entitats 

Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google En buscadors 

especialitzats com google Acadèmics o 

en directoris com DMOZ 

Editors de text com el Word  Editors de 

vídeo com el de Youtube Blocs com el 

google sites

 Eines per organitzar   Videojocs  Cada persona fa una part comunicant-

nos per xat  

165 3r d'ESO Noi 14 Més de tres hores diàries Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent. Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe   Per realitzar compres online 

Per veure vídeos, pel·lícules i sèries o 

per escolar música

A la meva habitació      A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques  Al tard, abans 

d'anar a dormir

Menys de 10 minuts diaris Enciclopèdies digitals com la Vikipedia  

Enciclopèdies o llibres en paper de la 

biblioteca   Pàgines de vídeos com 

Youtube

Vaig directament a llocs web que 

conec   Consultant en xarxes socials o 

en fòrums

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint 

Editors de vídeo com el de Youtube 

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar  Aplicacions per 

emmagatzemar Videojocs

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part  amb eines 

de col·laboració 

166 3r d'ESO Noia 14 Menys de 15 minuts al dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.   Per 

jugar a videojocs Per realitzar compres 

online Per veure vídeos, pel·lícules i 

sèries o per escolar música

A la meva habitació        Al vespre, abans de l'hora de sopar Menys de 10 minuts diaris Enciclopèdies digitals com la Vikipedia  

Fòrums o pàgines de debat   Pàgines 

web d'entitats 

Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google En buscadors 

especialitzats com google Acadèmics o 

en directoris com DMOZ 

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Blocs com el google sites

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar  Aplicacions per 

emmagatzemar 

   amb eines de col·laboració utilitzant 

el correu electrònic

Imgur,decagirl

167 3r d'ESO Noia 15 Més de tres hores diàries Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent. Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe    Per veure vídeos, pel·lícules i 

sèries o per escolar música

A la meva habitació         Menys de 10 minuts diaris Enciclopèdies digitals com la Vikipedia    

Pàgines web d'entitats 

 En buscadors per continguts com 

Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar  Aplicacions per 

emmagatzemar Videojocs

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part comunicant-

nos per xat amb eines de col·laboració 

seriesadicto.com,  mejortorrent.com, 

wordpress

168 3r d'ESO Noia 14 Més de tres hores diàries Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.  Per 

navegar per pàgines web o blocs que 

m'interessen Per jugar a videojocs Per 

realitzar compres online Per veure 

vídeos, pel·lícules i sèries o per escolar 

música

      A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa   

Més d'una hora cada dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia    

Pàgines web d'entitats 

 En buscadors per continguts com 

Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar Aplicacions i eines que  

Videojocs

    facebook.com, youtube, amazoon.

169 3r d'ESO Noi 14 Entre 15 minuts i una hora al dia   Per navegar per pàgines web o blocs 

que m'interessen Per jugar a videojocs 

Per realitzar compres online Per veure 

vídeos, pel·lícules i sèries o per escolar 

música

A la meva habitació Al menjador o a la 

cuina de casa   A l'aire lliure 

   Al vespre, abans de l'hora de sopar Menys de 10 minuts diaris Enciclopèdies digitals com la Vikipedia  

Enciclopèdies o llibres en paper de la 

biblioteca   

 En buscadors per continguts com 

Google En buscadors especialitzats 

com google Acadèmics o en directoris 

com DMOZ 

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar  Aplicacions per 

emmagatzemar Videojocs

Quedo amb els companys del grup    

utilitzant el correu electrònic

alotrolado, steam, anaitgames

170 3r d'ESO Noia 14 Entre una i tres hores cada dia   Per navegar per pàgines web o blocs 

que m'interessen   Per veure vídeos, 

pel·lícules i sèries o per escolar música

A la meva habitació  Al despatx o sala 

d'estudi   

    entre 10 i 30 minuts al dia   Fòrums o pàgines de debat    Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google En buscadors 

especialitzats com google Acadèmics o 

en directoris com DMOZ 

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Blocs com el google sites

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar   Videojocs

    utilitzant el correu electrònic google, bing, ask

171 3r d'ESO Noia 15 Entre una i tres hores cada dia   Per navegar per pàgines web o blocs 

que m'interessen   Per veure vídeos, 

pel·lícules i sèries o per escolar música

A la meva habitació   A la biblioteca     Al vespre, abans de l'hora de sopar 

Al tard, abans d'anar a dormir

entre 10 i 30 minuts al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia  

Fòrums o pàgines de debat    Pàgines 

de vídeos com Youtube

Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google  Consultant en xarxes 

socials o en fòrums

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint 

Editors de vídeo com el de Youtube 

Aplicaicons de comunicació    Quedo amb els companys del grup   

amb eines de col·laboració 

twitter, vine

172 3r d'ESO Noia 14 Entre 15 minuts i una hora al dia  Per estudiar o repassar  el que 

hem fet a classe  Per jugar a videojocs 

Per realitzar compres online Per veure 

vídeos, pel·lícules i sèries o per escolar 

música

 Al menjador o a la cuina de casa       Al vespre, abans de l'hora de sopar entre 10 i 30 minuts al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia   

Pàgines de preguntes i respostes  

Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar  Aplicacions per 

emmagatzemar 

 Cada persona fa una part   utilitzant el 

correu electrònic

gmail.com, pàgines de moda

173 3r d'ESO Noi 14 Més de tres hores diàries Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent. Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe Per navegar per pàgines web o 

blocs que m'interessen   

        Al vespre, abans de l'hora de sopar 

Al tard, abans d'anar a dormir

Més d'una hora cada dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia  

Fòrums o pàgines de debat    

   Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint 

Editors de vídeo com el de Youtube 

Aplicaicons de comunicació   

Aplicacions per emmagatzemar 

Videojocs

 Cada persona fa una part   thepiratebay, torrentspyro, todotorrents

174 3r d'ESO Noia 14 Més de tres hores diàries Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.    Per 

realitzar compres online Per veure 

vídeos, pel·lícules i sèries o per escolar 

música

A la meva habitació    A l'aire lliure   A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques  Al tard, abans 

d'anar a dormir

Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia  

Fòrums o pàgines de debat   Pàgines 

web d'entitats Pàgines de vídeos com 

Youtube

 En buscadors per continguts com 

Google  

Editors de text com el Word  Editors de 

vídeo com el de Youtube 

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar  Aplicacions per 

emmagatzemar Videojocs

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part  amb eines 

de col·laboració 

rac1, radioflaixbac, grooveshark

175 3r d'ESO Noia 14 Més de tres hores diàries  Per estudiar o repassar  el que 

hem fet a classe  Per jugar a videojocs  

Per veure vídeos, pel·lícules i sèries o 

per escolar música

A la meva habitació    A l'aire lliure  A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa  Al vespre, abans de l'hora de 

sopar 

entre 10 i 30 minuts al dia    Pàgines de preguntes i respostes  Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar Aplicacions i eines que  

Videojocs

Quedo amb els companys del grup  

comunicant-nos per xat  

google, youtube, popcorntime



176 3r d'ESO Noia 14 Entre 15 minuts i una hora al dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.    Per 

realitzar compres online Per veure 

vídeos, pel·lícules i sèries o per escolar 

música

A la meva habitació Al menjador o a la 

cuina de casa    

  A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques  Al tard, abans 

d'anar a dormir

Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia     Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google En buscadors 

especialitzats com google Acadèmics o 

en directoris com DMOZ 

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Blocs com el google sites

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar Aplicacions i eines que 

Aplicacions per emmagatzemar 

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part comunicant-

nos per xat amb eines de col·laboració 

utilitzant el correu electrònic

Estrenosgo.net, facebook.com, 

hotmail.com

177 3r d'ESO Noi 15 Entre una i tres hores cada dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.  Per 

navegar per pàgines web o blocs que 

m'interessen  Per realitzar compres 

online Per veure vídeos, pel·lícules i 

sèries o per escolar música

A la meva habitació      A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa  Al vespre, abans de l'hora de 

sopar Al tard, abans d'anar a dormir

Més d'una hora cada dia     Pàgines web d'entitats Pàgines de 

vídeos com Youtube

 En buscadors per continguts com 

Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar  Aplicacions per 

emmagatzemar 

 Cada persona fa una part   utilitzant el 

correu electrònic

Peliculasrey.com, elitetorrent.com, 

peliculasfly

178 3r d'ESO Noia 15 Entre 15 minuts i una hora al dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.   Per 

jugar a videojocs  Per veure vídeos, 

pel·lícules i sèries o per escolar música

A la meva habitació Al menjador o a la 

cuina de casa    

  A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques Al vespre, abans de 

l'hora de sopar Al tard, abans d'anar a 

dormir

Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia   

Pàgines de preguntes i respostes  

 En buscadors per continguts com 

Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar Aplicacions i eines que  

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part  amb eines 

de col·laboració 

179 3r d'ESO Noi 15 Més de tres hores diàries Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.    Per 

realitzar compres online 

A la meva habitació      A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques  Al tard, abans 

d'anar a dormir

Menys de 10 minuts diaris   Fòrums o pàgines de debat 

Enciclopèdies o llibres en paper de la 

biblioteca   

Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar  Aplicacions per 

emmagatzemar Videojocs

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part comunicant-

nos per xat amb eines de col·laboració 

Gmail, Atrapalo, tiketmaster

180 3r d'ESO Noi 14 Més de tres hores diàries    Per jugar a videojocs Per realitzar 

compres online Per veure vídeos, 

pel·lícules i sèries o per escolar música

A la meva habitació      A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa   Al tard, abans d'anar a dormir

entre 10 i 30 minuts al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia  

Fòrums o pàgines de debat   Pàgines 

web d'entitats 

Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint 

Editors de vídeo com el de Youtube 

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar   Videojocs

 Cada persona fa una part comunicant-

nos per xat amb eines de col·laboració 

utilitzant el correu electrònic

Steam, G2A, Otogami.com

181 3r d'ESO Noia 15 Entre una i tres hores cada dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.     Per 

veure vídeos, pel·lícules i sèries o per 

escolar música

A la meva habitació    A l'aire lliure   A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques Al vespre, abans de 

l'hora de sopar 

Menys de 10 minuts diaris   Enciclopèdies o llibres en paper de la 

biblioteca   Pàgines de vídeos com 

Youtube

   Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Blocs com el google sites

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar   Videojocs

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part   utilitzant el 

correu electrònic

Privalia.com, 

182 3r d'ESO Noi 14 Més de tres hores diàries Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.   Per 

jugar a videojocs Per realitzar compres 

online Per veure vídeos, pel·lícules i 

sèries o per escolar música

A la meva habitació   A la biblioteca    A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques Al vespre, abans de 

l'hora de sopar 

entre 10 i 30 minuts al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia    

Pàgines web d'entitats 

 En buscadors per continguts com 

Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint 

Editors de vídeo com el de Youtube 

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar  Aplicacions per 

emmagatzemar 

Quedo amb els companys del grup  

comunicant-nos per xat amb eines de 

col·laboració utilitzant el correu 

electrònic

google

183 3r d'ESO Noia 14 Entre 15 minuts i una hora al dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent. Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe Per navegar per pàgines web o 

blocs que m'interessen   Per veure 

vídeos, pel·lícules i sèries o per escolar 

música

A la meva habitació   A la biblioteca A 

l'aire lliure 

   Al vespre, abans de l'hora de sopar 

Al tard, abans d'anar a dormir

entre 10 i 30 minuts al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia  

Fòrums o pàgines de debat   Pàgines 

web d'entitats 

 En buscadors per continguts com 

Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar  Aplicacions per 

emmagatzemar Videojocs

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part comunicant-

nos per xat  utilitzant el correu 

electrònic

gmail, twitter, facebook

184 3r d'ESO Noi 14 Entre una i tres hores cada dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.  Per 

navegar per pàgines web o blocs que 

m'interessen  Per realitzar compres 

online Per veure vídeos, pel·lícules i 

sèries o per escolar música

A la meva habitació   A la biblioteca      Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia  

Enciclopèdies o llibres en paper de la 

biblioteca   

 En buscadors per continguts com 

Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint 

Editors de vídeo com el de Youtube 

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar Aplicacions i eines que 

Aplicacions per emmagatzemar 

 Cada persona fa una part   facebook, tuenti, gmail

185 4t d'ESO Noia 15 Menys de 15 minuts al dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.  Per 

navegar per pàgines web o blocs que 

m'interessen Per jugar a videojocs  Per 

veure vídeos, pel·lícules i sèries o per 

escolar música

A la meva habitació    A l'aire lliure   A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques  

entre 10 i 30 minuts al dia   Fòrums o pàgines de debat  Pàgines 

de preguntes i respostes  

Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint 

Editors de vídeo com el de Youtube 

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar   Videojocs

 Cada persona fa una part comunicant-

nos per xat  utilitzant el correu 

electrònic

Facilisimo.com, elblogdedolorss, 

pequeocio.com

186 4t d'ESO Noia 16 Entre 15 minuts i una hora al dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.     Per 

veure vídeos, pel·lícules i sèries o per 

escolar música

A la meva habitació Al menjador o a la 

cuina de casa  A la biblioteca A l'aire 

lliure 

    Al tard, abans d'anar a dormir Més d'una hora cada dia       En buscadors per continguts com 

Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Blocs com el google sites

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar   Videojocs

Quedo amb els companys del grup  

comunicant-nos per xat  utilitzant el 

correu electrònic

Popcorntime, repelis.tv, pepecine.com

187 4t d'ESO Noia 15 Entre una i tres hores cada dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent. Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe  Per jugar a videojocs  Per 

veure vídeos, pel·lícules i sèries o per 

escolar música

A la meva habitació      A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques Al vespre, abans de 

l'hora de sopar Al tard, abans d'anar a 

dormir

Més d'una hora cada dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia     

Pàgines de vídeos com Youtube

 En buscadors per continguts com 

Google  

 Presentacions com el powerpoint 

Editors de vídeo com el de Youtube 

Aplicaicons de comunicació   

Aplicacions per emmagatzemar 

Quedo amb els companys del grup    

188 4t d'ESO Noi 16 Més de tres hores diàries Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.   Per 

jugar a videojocs  Per veure vídeos, 

pel·lícules i sèries o per escolar música

A la meva habitació  Al despatx o sala 

d'estudi A la biblioteca  

 A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques Al vespre, abans de 

l'hora de sopar 

Més d'una hora cada dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia   

Pàgines de preguntes i respostes  

 En buscadors per continguts com 

Google  Consultant en xarxes socials o 

en fòrums

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint 

Editors de vídeo com el de Youtube 

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar   Videojocs

Quedo amb els companys del grup   

amb eines de col·laboració utilitzant el 

correu electrònic

directoriowarez, kickass, Divixtotal,

189 4t d'ESO Noia 16 Més de tres hores diàries   Per navegar per pàgines web o blocs 

que m'interessen   Per veure vídeos, 

pel·lícules i sèries o per escolar música

A la meva habitació      A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques  Al tard, abans 

d'anar a dormir

entre 10 i 30 minuts al dia       En buscadors per continguts com 

Google En buscadors especialitzats 

com google Acadèmics o en directoris 

com DMOZ 

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint 

Editors de vídeo com el de Youtube 

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar Aplicacions i eines que 

Aplicacions per emmagatzemar 

   amb eines de col·laboració 

190 4t d'ESO Noia 15 Menys de 15 minuts al dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.  Per 

navegar per pàgines web o blocs que 

m'interessen Per jugar a videojocs  

A la meva habitació      A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques Al vespre, abans de 

l'hora de sopar Al tard, abans d'anar a 

dormir

entre 10 i 30 minuts al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia    

Pàgines web d'entitats 

Vaig directament a llocs web que 

conec   

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Blocs com el google sites

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar   

 Cada persona fa una part comunicant-

nos per xat  utilitzant el correu 

electrònic

www.playstation.com, 

www.meristation.com, www, 

vidaextra.com

191 4t d'ESO Noi 16 Menys de 15 minuts al dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent. Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe    Per veure vídeos, pel·lícules i 

sèries o per escolar música

A la meva habitació   A la biblioteca    A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques  Al tard, abans 

d'anar a dormir

entre 10 i 30 minuts al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia  

Fòrums o pàgines de debat 

Enciclopèdies o llibres en paper de la 

biblioteca  Pàgines web d'entitats 

 En buscadors per continguts com 

Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint 

Editors de vídeo com el de Youtube 

Aplicaicons de comunicació   

Aplicacions per emmagatzemar 

Videojocs

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part comunicant-

nos per xat  



192 4t d'ESO Noia 16 Entre una i tres hores cada dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent. Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe    

A la meva habitació Al menjador o a la 

cuina de casa  A la biblioteca  

    Al tard, abans d'anar a dormir Menys de 10 minuts diaris Enciclopèdies digitals com la Vikipedia    

Pàgines web d'entitats 

  En buscadors especialitzats com 

google Acadèmics o en directoris com 

DMOZ 

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar Aplicacions i eines que 

Aplicacions per emmagatzemar 

Videojocs

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part  amb eines 

de col·laboració 

Seriesflv.net, 

193 4t d'ESO Noi 16 Entre 15 minuts i una hora al dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent. Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe    Per veure vídeos, pel·lícules i 

sèries o per escolar música

A la meva habitació      A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques Al vespre, abans de 

l'hora de sopar 

entre 10 i 30 minuts al dia     Pàgines web d'entitats Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google En buscadors 

especialitzats com google Acadèmics o 

en directoris com DMOZ 

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

 Eines per organitzar Aplicacions i 

eines que  

Quedo amb els companys del grup  

comunicant-nos per xat  

Reddit, taringa, PS

194 4t d'ESO Noia 15 Entre una i tres hores cada dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent. Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe  Per jugar a videojocs Per 

realitzar compres online Per veure 

vídeos, pel·lícules i sèries o per escolar 

música

A la meva habitació       A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques Al vespre, abans de 

l'hora de sopar Al tard, abans d'anar a 

dormir

Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia        Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

 Eines per organitzar  Aplicacions per 

emmagatzemar Videojocs

 Cada persona fa una part comunicant-

nos per xat amb eines de col·laboració 

utilitzant el correu electrònic

Ikea.com, zara.com, stradivarius.com

195 4t d'ESO Noia 16 Menys de 15 minuts al dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.  Per 

navegar per pàgines web o blocs que 

m'interessen   Per veure vídeos, 

pel·lícules i sèries o per escolar música

A la meva habitació         Al tard, abans d'anar a dormir Menys de 10 minuts diaris Enciclopèdies digitals com la Vikipedia     Vaig directament a llocs web que 

conec  En buscadors especialitzats 

com google Acadèmics o en directoris 

com DMOZ 

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Blocs com el google sites

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar  Aplicacions per 

emmagatzemar 

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part  amb eines 

de col·laboració utilitzant el correu 

electrònic

Vimeo.com, Imgur.com, youtube.com

196 4t d'ESO Noia 15 Més de tres hores diàries Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent. Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe  Per jugar a videojocs  Per 

veure vídeos, pel·lícules i sèries o per 

escolar música

A la meva habitació       A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques Al vespre, abans de 

l'hora de sopar Al tard, abans d'anar a 

dormir

entre 10 i 30 minuts al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia    

Pàgines web d'entitats 

Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar Aplicacions i eines que  

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part   

Whattsapweb, facebook,  snapchat

197 4t d'ESO Noia 16 Més de tres hores diàries Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.    Per 

realitzar compres online Per veure 

vídeos, pel·lícules i sèries o per escolar 

música

A la meva habitació  Al despatx o sala 

d'estudi   

   Al vespre, abans de l'hora de sopar 

Al tard, abans d'anar a dormir

Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia  

Enciclopèdies o llibres en paper de la 

biblioteca  Pàgines web d'entitats 

Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint 

Editors de vídeo com el de Youtube 

Blocs com el google sites

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar   Videojocs

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part   utilitzant el 

correu electrònic

Gencat.cat, 

198 4t d'ESO Noia 16 Entre una i tres hores cada dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.   Per 

jugar a videojocs  Per veure vídeos, 

pel·lícules i sèries o per escolar música

A la meva habitació         Menys de 10 minuts diaris Enciclopèdies digitals com la Vikipedia  

Enciclopèdies o llibres en paper de la 

biblioteca   Pàgines de vídeos com 

Youtube

Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Aplicaicons de comunicació  

Aplicacions i eines que Aplicacions per 

emmagatzemar Videojocs

Quedo amb els companys del grup   

amb eines de col·laboració utilitzant el 

correu electrònic

Minube.com 

199 4t d'ESO Noi 16 Més de tres hores diàries  Per estudiar o repassar  el que 

hem fet a classe Per navegar per 

pàgines web o blocs que m'interessen 

Per jugar a videojocs  Per veure 

vídeos, pel·lícules i sèries o per escolar 

música

A la meva habitació      A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques  Al tard, abans 

d'anar a dormir

Menys de 10 minuts diaris Enciclopèdies digitals com la Vikipedia     Vaig directament a llocs web que 

conec   

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Aplicaicons de comunicació    

Videojocs

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part   utilitzant el 

correu electrònic

genbeta, androforall, microsiervos, 

200 4t d'ESO Noi 15 Entre 15 minuts i una hora al dia  Per estudiar o repassar  el que 

hem fet a classe Per navegar per 

pàgines web o blocs que m'interessen 

Per jugar a videojocs  Per veure 

vídeos, pel·lícules i sèries o per escolar 

música

A la meva habitació       A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques Al vespre, abans de 

l'hora de sopar Al tard, abans d'anar a 

dormir

Més d'una hora cada dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia  

Fòrums o pàgines de debat  Pàgines 

de preguntes i respostes  

Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint 

Editors de vídeo com el de Youtube 

Blocs com el google sites

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar Aplicacions i eines que 

Aplicacions per emmagatzemar 

 Cada persona fa una part comunicant-

nos per xat  

Marca, sport, bet365

201 4t d'ESO Noi 16 Més de tres hores diàries Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.   Per 

jugar a videojocs  Per veure vídeos, 

pel·lícules i sèries o per escolar música

A la meva habitació  Al despatx o sala 

d'estudi   

 A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa  Al vespre, abans de l'hora de 

sopar 

Més d'una hora cada dia    Pàgines de preguntes i respostes   En buscadors per continguts com 

Google  Consultant en xarxes socials o 

en fòrums

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Aplicaicons de comunicació    

Videojocs

 Cada persona fa una part   utilitzant el 

correu electrònic

Youtube Marca.es

202 4t d'ESO Noi 16 Entre una i tres hores cada dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent. Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe  Per jugar a videojocs  Per 

veure vídeos, pel·lícules i sèries o per 

escolar música

A la meva habitació         Al tard, abans d'anar a dormir Més d'una hora cada dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia  

Enciclopèdies o llibres en paper de la 

biblioteca  Pàgines web d'entitats 

Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Blocs com el google sites

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar   

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part comunicant-

nos per xat amb eines de col·laboració 

203 4t d'ESO Noi 15 Entre una i tres hores cada dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.  Per 

navegar per pàgines web o blocs que 

m'interessen   Per veure vídeos, 

pel·lícules i sèries o per escolar música

A la meva habitació       A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques Al vespre, abans de 

l'hora de sopar Al tard, abans d'anar a 

dormir

Menys de 10 minuts diaris Enciclopèdies digitals com la Vikipedia   

Pàgines de preguntes i respostes  

Vaig directament a llocs web que 

conec   

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar  Aplicacions per 

emmagatzemar Videojocs

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part   utilitzant el 

correu electrònic

Motorpasion, taringa!, t.co

204 4t d'ESO Noia 15 Més de tres hores diàries  Per estudiar o repassar  el que 

hem fet a classe Per navegar per 

pàgines web o blocs que m'interessen  

Per realitzar compres online Per veure 

vídeos, pel·lícules i sèries o per escolar 

música

A la meva habitació   A la biblioteca     Al vespre, abans de l'hora de sopar 

Al tard, abans d'anar a dormir

Entre 30 minuts i una hora al dia   Enciclopèdies o llibres en paper de la 

biblioteca  Pàgines web d'entitats 

 En buscadors per continguts com 

Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint 

Editors de vídeo com el de Youtube 

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar   

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part   

Youtube, spotify, blogger

205 4t d'ESO Noi 15 Més de tres hores diàries Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.  Per 

navegar per pàgines web o blocs que 

m'interessen Per jugar a videojocs  

    A l'aire lliure  A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques  Al tard, abans 

d'anar a dormir

Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia  

Fòrums o pàgines de debat    Pàgines 

de vídeos com Youtube

Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint 

Editors de vídeo com el de Youtube 

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar  Aplicacions per 

emmagatzemar 

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part  amb eines 

de col·laboració utilitzant el correu 

electrònic

Youtube, apple, microsoft

206 4t d'ESO Noi 16 Més de tres hores diàries Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.  Per 

navegar per pàgines web o blocs que 

m'interessen Per jugar a videojocs  

A la meva habitació    A l'aire lliure   A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques  

entre 10 i 30 minuts al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia  

Enciclopèdies o llibres en paper de la 

biblioteca Pàgines de preguntes i 

respostes  Pàgines de vídeos com 

Youtube

Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint 

Editors de vídeo com el de Youtube 

Blocs com el google sites

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar   

   amb eines de col·laboració Youtube, xataka, reviwscj

207 4t d'ESO Noi 15 Entre una i tres hores cada dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent. Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe Per navegar per pàgines web o 

blocs que m'interessen  Per realitzar 

compres online Per veure vídeos, 

pel·lícules i sèries o per escolar música

A la meva habitació       A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques  Al tard, abans 

d'anar a dormir

Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia   

Pàgines de preguntes i respostes 

Pàgines web d'entitats 

Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Blocs com el google sites

Aplicaicons de comunicació  

Aplicacions i eines que Aplicacions per 

emmagatzemar 

Quedo amb els companys del grup  

comunicant-nos per xat  

meneame.net, youtube.com, 

thepiratebay.se



208 4t d'ESO Noi 16 Menys de 15 minuts al dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent. Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe  Per jugar a videojocs  Per 

veure vídeos, pel·lícules i sèries o per 

escolar música

 Al menjador o a la cuina de casa Al 

despatx o sala d'estudi   

   Al vespre, abans de l'hora de sopar 

Al tard, abans d'anar a dormir

Més d'una hora cada dia       En buscadors per continguts com 

Google En buscadors especialitzats 

com google Acadèmics o en directoris 

com DMOZ 

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint 

Editors de vídeo com el de Youtube 

Aplicaicons de comunicació    

Videojocs

 Cada persona fa una part   Neveraroja, badoo, motogp

209 4t d'ESO Noia 16 Menys de 15 minuts al dia      Per veure vídeos, pel·lícules i 

sèries o per escolar música

A la meva habitació       A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques Al vespre, abans de 

l'hora de sopar Al tard, abans d'anar a 

dormir

Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia      En buscadors per continguts com 

Google  Consultant en xarxes socials o 

en fòrums

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar  Aplicacions per 

emmagatzemar 

 Cada persona fa una part comunicant-

nos per xat  utilitzant el correu 

electrònic

Youtube

210 4t d'ESO Noi 16 Més de tres hores diàries Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent. Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe Per navegar per pàgines web o 

blocs que m'interessen   Per veure 

vídeos, pel·lícules i sèries o per escolar 

música

A la meva habitació Al menjador o a la 

cuina de casa    

   Al vespre, abans de l'hora de sopar Més d'una hora cada dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia  

Enciclopèdies o llibres en paper de la 

biblioteca  Pàgines web d'entitats 

 En buscadors per continguts com 

Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar  Aplicacions per 

emmagatzemar 

 Cada persona fa una part comunicant-

nos per xat  utilitzant el correu 

electrònic

elrincondelvago, todoapuntes, whatts

211 4t d'ESO Noia 15 Entre 15 minuts i una hora al dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.  Per 

navegar per pàgines web o blocs que 

m'interessen Per jugar a videojocs Per 

realitzar compres online Per veure 

vídeos, pel·lícules i sèries o per escolar 

música

A la meva habitació       A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques Al vespre, abans de 

l'hora de sopar 

Menys de 10 minuts diaris Enciclopèdies digitals com la Vikipedia    

Pàgines web d'entitats 

Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint 

Editors de vídeo com el de Youtube 

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar   Videojocs

 Cada persona fa una part comunicant-

nos per xat  

tatoo.com, hayrstiles, amazoon

212 4t d'ESO Noia 16 Entre una i tres hores cada dia      Per veure vídeos, pel·lícules i 

sèries o per escolar música

A la meva habitació  Al despatx o sala 

d'estudi   

 A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa   Al tard, abans d'anar a dormir

Entre 30 minuts i una hora al dia      Pàgines de vídeos com Youtube Vaig directament a llocs web que 

conec   

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Aplicaicons de comunicació  

Aplicacions i eines que  Videojocs

 Cada persona fa una part  amb eines 

de col·laboració 

estrenosdtl, gamestorrent, youtube

213 4t d'ESO Noi 16 Entre una i tres hores cada dia  Per estudiar o repassar  el que 

hem fet a classe Per navegar per 

pàgines web o blocs que m'interessen   

Per veure vídeos, pel·lícules i sèries o 

per escolar música

A la meva habitació         entre 10 i 30 minuts al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia  

Enciclopèdies o llibres en paper de la 

biblioteca   

 En buscadors per continguts com 

Google  

Editors de text com el Word   Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar   

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part   utilitzant el 

correu electrònic

gencat.cat

214 4t d'ESO Noi 15 Entre una i tres hores cada dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.  Per 

navegar per pàgines web o blocs que 

m'interessen   

A la meva habitació       A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques  

Més d'una hora cada dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia    

Pàgines web d'entitats Pàgines de 

vídeos com Youtube

 En buscadors per continguts com 

Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar   Videojocs

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part  amb eines 

de col·laboració utilitzant el correu 

electrònic

lfp.com, facebook, forocohes. 

215 4t d'ESO Noia 15 Menys de 15 minuts al dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent. Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe Per navegar per pàgines web o 

blocs que m'interessen Per jugar a 

videojocs Per realitzar compres online 

Per veure vídeos, pel·lícules i sèries o 

A la meva habitació   A la biblioteca    A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques Al vespre, abans de 

l'hora de sopar Al tard, abans d'anar a 

dormir

Més d'una hora cada dia    Pàgines de preguntes i respostes  Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google  

   Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar  Aplicacions per 

emmagatzemar Videojocs

  comunicant-nos per xat  Youtube

216 4t d'ESO Noi 15 Entre una i tres hores cada dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent. Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe  Per jugar a videojocs  Per 

veure vídeos, pel·lícules i sèries o per 

escolar música

A la meva habitació         Més d'una hora cada dia   Enciclopèdies o llibres en paper de la 

biblioteca   

 En buscadors per continguts com 

Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Aplicaicons de comunicació   

Aplicacions per emmagatzemar 

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part   utilitzant el 

correu electrònic

Youtube Nació digital

217 4t d'ESO Noia 16 Menys de 15 minuts al dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent. Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe Per navegar per pàgines web o 

blocs que m'interessen Per jugar a 

videojocs  

A la meva habitació      A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa   Al tard, abans d'anar a dormir

Menys de 10 minuts diaris Enciclopèdies digitals com la Vikipedia  

Fòrums o pàgines de debat    

 En buscadors per continguts com 

Google  Consultant en xarxes socials o 

en fòrums

Editors de text com el Word   Blocs 

com el google sites

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar   Videojocs

   amb eines de col·laboració utilitzant 

el correu electrònic

twitter, instagrm, 20 minutos

218 4t d'ESO Noi 16 Menys de 15 minuts al dia  Per estudiar o repassar  el que 

hem fet a classe Per navegar per 

pàgines web o blocs que m'interessen  

Per realitzar compres online 

A la meva habitació   A la biblioteca     Al vespre, abans de l'hora de sopar Més d'una hora cada dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia  

Enciclopèdies o llibres en paper de la 

biblioteca  Pàgines web d'entitats 

Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar  Aplicacions per 

emmagatzemar Videojocs

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part comunicant-

nos per xat  utilitzant el correu 

electrònic

Youtube, twitter, reddit

219 4t d'ESO Noia 16 Entre una i tres hores cada dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.  Per 

navegar per pàgines web o blocs que 

m'interessen Per jugar a videojocs  Per 

veure vídeos, pel·lícules i sèries o per 

escolar música

  Al despatx o sala d'estudi    A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques Al vespre, abans de 

l'hora de sopar Al tard, abans d'anar a 

dormir

Menys de 10 minuts diaris      Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint 

Editors de vídeo com el de Youtube 

Blocs com el google sites

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar  Aplicacions per 

emmagatzemar Videojocs

 Cada persona fa una part   thef1.com, motorpasion, todocoches

220 4t d'ESO Noi 15 Entre una i tres hores cada dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.  Per 

navegar per pàgines web o blocs que 

m'interessen Per jugar a videojocs  Per 

veure vídeos, pel·lícules i sèries o per 

escolar música

A la meva habitació      A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques  

Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia     Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google En buscadors 

especialitzats com google Acadèmics o 

en directoris com DMOZ 

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar   Videojocs

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part comunicant-

nos per xat  utilitzant el correu 

electrònic

moltes…

221 4t d'ESO Noi 16 Més de tres hores diàries Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent. Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe    

A la meva habitació    A l'aire lliure    Al vespre, abans de l'hora de sopar 

Al tard, abans d'anar a dormir

Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia    

Pàgines web d'entitats Pàgines de 

vídeos com Youtube

   Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint 

Editors de vídeo com el de Youtube 

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar Aplicacions i eines que  

 Cada persona fa una part comunicant-

nos per xat  

Marca, elmundodeportivo, youtube

222 4t d'ESO Noia 15 Menys de 15 minuts al dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent. Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe  Per jugar a videojocs Per 

realitzar compres online Per veure 

vídeos, pel·lícules i sèries o per escolar 

música

A la meva habitació Al menjador o a la 

cuina de casa    

    Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia     

Pàgines de vídeos com Youtube

Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google En buscadors 

especialitzats com google Acadèmics o 

en directoris com DMOZ 

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar  Aplicacions per 

emmagatzemar Videojocs

 Cada persona fa una part comunicant-

nos per xat  

Youtube

223 4t d'ESO Noia 16 Més de tres hores diàries Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent. Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe  Per jugar a videojocs Per 

realitzar compres online 

A la meva habitació      A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa  Al vespre, abans de l'hora de 

sopar Al tard, abans d'anar a dormir

Menys de 10 minuts diaris Enciclopèdies digitals com la Vikipedia  

Enciclopèdies o llibres en paper de la 

biblioteca   

   Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Blocs com el google sites

Aplicaicons de comunicació  

Aplicacions i eines que Aplicacions per 

emmagatzemar 

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part comunicant-

nos per xat  utilitzant el correu 

electrònic

Twitter



224 4t d'ESO Noi 16 Entre una i tres hores cada dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent. Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe  Per jugar a videojocs  Per 

veure vídeos, pel·lícules i sèries o per 

escolar música

A la meva habitació        Al vespre, abans de l'hora de sopar 

Al tard, abans d'anar a dormir

Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia   

Pàgines de preguntes i respostes  

Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar   

 Cada persona fa una part   utilitzant el 

correu electrònic

configurarequipos, pccomponentes, 

pcbox

225 4t d'ESO Noia 15 Entre 15 minuts i una hora al dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent. Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe  Per jugar a videojocs  Per 

veure vídeos, pel·lícules i sèries o per 

escolar música

A la meva habitació      A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa  Al vespre, abans de l'hora de 

sopar Al tard, abans d'anar a dormir

entre 10 i 30 minuts al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia     

Pàgines de vídeos com Youtube

 En buscadors per continguts com 

Google En buscadors especialitzats 

com google Acadèmics o en directoris 

com DMOZ 

Editors de text com el Word   Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar  Aplicacions per 

emmagatzemar 

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part   

Lacaixa.es, printest.com, dropbox.com

226 4t d'ESO Noia 15 Entre 15 minuts i una hora al dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent. Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe Per navegar per pàgines web o 

blocs que m'interessen   Per veure 

vídeos, pel·lícules i sèries o per escolar 

música

A la meva habitació       A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques Al vespre, abans de 

l'hora de sopar 

Més d'una hora cada dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia  

Fòrums o pàgines de debat   Pàgines 

web d'entitats 

Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google En buscadors 

especialitzats com google Acadèmics o 

en directoris com DMOZ 

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint 

Editors de vídeo com el de Youtube 

Blocs com el google sites

 Eines per organitzar Aplicacions i 

eines que Aplicacions per 

emmagatzemar 

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part   

La vanguardia

227 4t d'ESO Noia 15 Entre 15 minuts i una hora al dia  Per estudiar o repassar  el que 

hem fet a classe    Per veure vídeos, 

pel·lícules i sèries o per escolar música

A la meva habitació    A l'aire lliure    Al vespre, abans de l'hora de sopar 

Al tard, abans d'anar a dormir

Més d'una hora cada dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia     

Pàgines de vídeos com Youtube

Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Blocs com el google sites

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar Aplicacions i eines que 

Aplicacions per emmagatzemar 

Videojocs

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part comunicant-

nos per xat  utilitzant el correu 

electrònic

228 4t d'ESO Noia 16 Menys de 15 minuts al dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.    Per 

realitzar compres online Per veure 

vídeos, pel·lícules i sèries o per escolar 

música

A la meva habitació Al menjador o a la 

cuina de casa    

 A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques Al vespre, abans de 

l'hora de sopar 

Més d'una hora cada dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia  

Fòrums o pàgines de debat    

 En buscadors per continguts com 

Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Aplicaicons de comunicació     Cada persona fa una part  amb eines 

de col·laboració 

Youtube

229 4t d'ESO Noi 16 Entre una i tres hores cada dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.  Per 

navegar per pàgines web o blocs que 

m'interessen   Per veure vídeos, 

pel·lícules i sèries o per escolar música

A la meva habitació    A l'aire lliure   A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques Al vespre, abans de 

l'hora de sopar 

Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia  

Enciclopèdies o llibres en paper de la 

biblioteca Pàgines de preguntes i 

respostes Pàgines web d'entitats 

Pàgines de vídeos com Youtube

Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Aplicaicons de comunicació  

Aplicacions i eines que  Videojocs

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part  amb eines 

de col·laboració 

230 4t d'ESO Noi 15 Més de tres hores diàries Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent. Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe  Per jugar a videojocs  Per 

veure vídeos, pel·lícules i sèries o per 

escolar música

A la meva habitació Al menjador o a la 

cuina de casa    

Quan em llevo al matí, abans d'anar a 

l'escola A primera hora de la tarda, 

quan arribo a casa A partir de mitja 

tarda, quan he acabat les tasques  Al 

tard, abans d'anar a dormir

Més d'una hora cada dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia      En buscadors per continguts com 

Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Blocs com el google sites

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar   

 Cada persona fa una part  amb eines 

de col·laboració 

twitch, youtube, steam

231 4t d'ESO Noia 15 Menys de 15 minuts al dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.     Per 

veure vídeos, pel·lícules i sèries o per 

escolar música

A la meva habitació      A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa  Al vespre, abans de l'hora de 

sopar Al tard, abans d'anar a dormir

entre 10 i 30 minuts al dia   Fòrums o pàgines de debat 

Enciclopèdies o llibres en paper de la 

biblioteca   

 En buscadors per continguts com 

Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Aplicaicons de comunicació   

Aplicacions per emmagatzemar 

Videojocs

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part comunicant-

nos per xat amb eines de col·laboració 

utilitzant el correu electrònic

twitter, tuenty, as.com

232 4t d'ESO Noi 16 Entre una i tres hores cada dia  Per estudiar o repassar  el que 

hem fet a classe   Per realitzar 

compres online Per veure vídeos, 

pel·lícules i sèries o per escolar música

A la meva habitació        Al vespre, abans de l'hora de sopar 

Al tard, abans d'anar a dormir

Més d'una hora cada dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia  

Fòrums o pàgines de debat    Pàgines 

de vídeos com Youtube

Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google  Consultant en xarxes 

socials o en fòrums

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint 

Editors de vídeo com el de Youtube 

Blocs com el google sites

Aplicaicons de comunicació    

Videojocs

Quedo amb els companys del grup   

amb eines de col·laboració 

seriesyonkis.com, todotorrents.net, 

kickass.com

233 4t d'ESO Noi 15 Entre 15 minuts i una hora al dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.    Per 

realitzar compres online Per veure 

vídeos, pel·lícules i sèries o per escolar 

música

A la meva habitació Al menjador o a la 

cuina de casa  A la biblioteca  

  A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques Al vespre, abans de 

l'hora de sopar 

Entre 30 minuts i una hora al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia     Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Blocs com el google sites

Aplicaicons de comunicació   

Aplicacions per emmagatzemar 

  comunicant-nos per xat  Youtube, facebook

234 4t d'ESO Noia 16 Entre una i tres hores cada dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.  Per 

navegar per pàgines web o blocs que 

m'interessen  Per realitzar compres 

online 

      A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa   

Més d'una hora cada dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia  

Fòrums o pàgines de debat 

Enciclopèdies o llibres en paper de la 

biblioteca  Pàgines web d'entitats 

   Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Aplicaicons de comunicació  

Aplicacions i eines que  Videojocs

 Cada persona fa una part comunicant-

nos per xat  utilitzant el correu 

electrònic

Google, gmail, hotmail.

235 4t d'ESO Noi 16 Menys de 15 minuts al dia  Per estudiar o repassar  el que 

hem fet a classe Per navegar per 

pàgines web o blocs que m'interessen 

Per jugar a videojocs  Per veure 

vídeos, pel·lícules i sèries o per escolar 

música

A la meva habitació  Al despatx o sala 

d'estudi   

 A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa A partir de mitja tarda, quan he 

acabat les tasques Al vespre, abans de 

l'hora de sopar Al tard, abans d'anar a 

dormir

Menys de 10 minuts diaris     Pàgines web d'entitats Vaig directament a llocs web que 

conec En buscadors per continguts 

com Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Blocs com el google sites

Aplicaicons de comunicació   

Aplicacions per emmagatzemar 

Videojocs

Quedo amb els companys del grup    Youtube twitchtv

236 4t d'ESO Noia 15 Més de tres hores diàries Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.  Per 

navegar per pàgines web o blocs que 

m'interessen  Per realitzar compres 

online Per veure vídeos, pel·lícules i 

sèries o per escolar música

A la meva habitació      A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa   Al tard, abans d'anar a dormir

entre 10 i 30 minuts al dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia  

Enciclopèdies o llibres en paper de la 

biblioteca   Pàgines de vídeos com 

Youtube

Vaig directament a llocs web que 

conec   

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint 

Editors de vídeo com el de Youtube 

Blocs com el google sites

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar   Videojocs

  comunicant-nos per xat  blogger, flickr, facebook

237 4t d'ESO Noia 16 Entre una i tres hores cada dia  Per estudiar o repassar  el que 

hem fet a classe  Per jugar a videojocs  

Per veure vídeos, pel·lícules i sèries o 

per escolar música

A la meva habitació  Al despatx o sala 

d'estudi   

   Al vespre, abans de l'hora de sopar 

Al tard, abans d'anar a dormir

Més d'una hora cada dia   Fòrums o pàgines de debat     En buscadors per continguts com 

Google  

Editors de text com el Word  Editors de 

vídeo com el de Youtube 

Aplicaicons de comunicació    

Videojocs

  comunicant-nos per xat  Marca, facebook, grooveshark 

238 4t d'ESO Noia 15 Més de tres hores diàries Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent. Per 

estudiar o repassar  el que hem fet a 

classe  Per jugar a videojocs  Per 

veure vídeos, pel·lícules i sèries o per 

escolar música

A la meva habitació  Al despatx o sala 

d'estudi A la biblioteca  

   Al vespre, abans de l'hora de sopar 

Al tard, abans d'anar a dormir

Menys de 10 minuts diaris Enciclopèdies digitals com la Vikipedia  

Enciclopèdies o llibres en paper de la 

biblioteca Pàgines de preguntes i 

respostes  

 En buscadors per continguts com 

Google  

Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Aplicaicons de comunicació Eines per 

organitzar  Aplicacions per 

emmagatzemar Videojocs

 Cada persona fa una part  amb eines 

de col·laboració utilitzant el correu 

electrònic

facebook, twitter, Linkedin

239 4t d'ESO Noi 15 Entre una i tres hores cada dia Per visitar les xarxes socials, xatejar  i 

comunicar-me amb altra gent.    Per 

realitzar compres online Per veure 

vídeos, pel·lícules i sèries o per escolar 

música

A la meva habitació         Més d'una hora cada dia Enciclopèdies digitals com la Vikipedia     

Pàgines de vídeos com Youtube

Vaig directament a llocs web que 

conec   

Editors de text com el Word   Blocs 

com el google sites

Aplicaicons de comunicació  

Aplicacions i eines que  Videojocs

Quedo amb els companys del grup 

Cada persona fa una part  amb eines 

de col·laboració utilitzant el correu 

electrònic

facebook, twitter, youtube



240 4t d'ESO Noia 16 Entre 15 minuts i una hora al dia  Per estudiar o repassar  el que 

hem fet a classe  Per jugar a videojocs 

Per realitzar compres online Per veure 

vídeos, pel·lícules i sèries o per escolar 

música

A la meva habitació  Al despatx o sala 

d'estudi A la biblioteca  

 A primera hora de la tarda, quan arribo 

a casa   Al tard, abans d'anar a dormir

Més d'una hora cada dia      Pàgines de vídeos com Youtube    Editors de text com el Word 

Presentacions com el powerpoint  

Aplicaicons de comunicació    Quedo amb els companys del grup  

comunicant-nos per xat amb eines de 

col·laboració 

facebook, twitter, youtube


