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RESUM:  

El present treball de Final de Grau es centra en investigar com afecta als adolescents l’ús que fan de 

les xarxes socials, en  el procés de la  construcció de la seva  identitat. 

Per aprofundir en aquest sentit, s’analitzarà quines són les xarxes més utilitzades pels adolescents i 

com es relacionen en aquest entorn virtual. Es detectarà si son conscients de la diferència que hi ha 

entre la seva identitat presencial i la virtual. També es podrà valorar com els influencia la resposta que 

obtenen per part de terceres persones, als continguts que hi pengen i si tenen referents més mediàtics, 

als que volen copiar o assemblar-se. 

Com tota interacció a les xarxes queda emmagatzemada i forma una empremta digital, es vol investigar 

el grau de coneixement que tenen els adolescents d’aquest concepte i valorar si són conscients de les 

possibles conseqüències que aquesta empremta els pot afectar en el futur.  

També és objecte d’estudi conèixer com valoren la privacitat i de quina manera utilitzen les eines que 

aporten les xarxes socials en aquest sentit, per tal d’ obtenir-la.  

PARAULES CLAU: Identitat, adolescència, empremta digital, privacitat.  

 

ABSTRACT:  

The present work focuses on investigating how teenagers affect their use of social networks, in the 

process of building their identity. 

To deepen in this sense, we analyze what networks are most used by adolescents and how they are 

related in this virtual environment. You want to know if you are aware of the difference between your 

face and virtual identity. Also influenced are the response they get from third parties, to the contents 

that hang and if they have more media referents, those who want to copy or resemble.  

As every interaction in the networks is stored and forms a digital fingerprint, it seeks to investigate the 

degree of knowledge that adolescents have of this concept and assess if they are aware of the possible 

consequences that this mark may affect in the future. 

It is also the object of study to know how they value privacy and how they use the tools that social 

networks contribute in this regard, in order to obtain it. 

 KEY WORDS: Identity, adolescence, digital footprint, privacy. 
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1 PRESENTACIÓ 

En els darrers anys s’ha pogut observar com internet ha anat guanyant terreny a les llars 

catalanes i en la vida de les persones. L’accessibilitat que hi havia fa poc més de vint anys no 

té res a veure amb la que hi ha ara, ja que s’han convertit les ciutats i pobles, en espais 

analògics en els que es pot connectar al món digital. 

L’evolució d’internet i concretament amb la transformació de les web 1.0 a les 2.0 i posteriors, 

s’ha ampliat significativament el contingut que es pot trobar a la xarxa, doncs amb l’aparició 

d’aquestes darreres, qualsevol persona pot ser creadora de contingut. Gràcies a això i a la 

irrupció exponencial de les xarxes socials, s’ ha provocat un fort impacte en la manera que es 

té de comunicar-se i d’ establir relacions.  

Els adolescents no estan absents en l’ús d’aquestes tecnologies. És més, segurament la 

majoria d’aquests no han viscut mai sense elles i per tant, han incorporat una visió i una 

manera d’actuar diferent a la dels adults. Els adults a la vegada, veuen preocupats com les 

utilitzen, però cal entendre els adolescents per ser coneixedors de l’ús i de la importància que 

per a ells tenen aquestes noves formes d’expressió que ofereixen les xarxes socials. 

Cal a dir, que aquesta preocupació que tenen els adults ha estat sempre en la nostra societat 

i no va únicament lligada a l’aparició d’aquestes noves plataformes. Doncs els adolescents 

viuen en una etapa de canvis tant biològics, psicològics com socials que encenen la llum 

d’alarma a molts adults. 

Per altra banda els adolescents estan en una etapa clau en la formació de la seva identitat, 

fet que els fa desmarcar dels altres tot i buscar formar part d’una homogeneïtzació amb el 

grup d’iguals. Les xarxes socials per tant, són una eina més, que els permet situar-se davant 

dels altres i així saber qui són.  

Així doncs l’adolescent pot passar llargues estones davant del seu telèfon intel·ligent, 

contemplant la vida privada dels altres, així com exhibint la seva pròpia intimitat i compartint-

la a les xarxes socials com si ho fes amb els seus amics del barri, però que està a l’abast de 

moltes més persones. 

D’aquesta manera l’adolescent acostuma a tenir una activitat força activa en les xarxes 

socials, tot buscant un reconeixement i acceptació dels altres, per tal de construir la seva 

identitat i millorar la seva auto-imatge, fet que provoca que deixi una empremta digital de tota 

la seva activitat realitzada a la xarxa. 



Com construeixen els adolescents la seva identitat a la xarxa digital 
TFG Educació Social 2017/2018 – Gerard Blanch 

6 
 

Aquesta empremta pot implicar tota una sèrie de riscos, ja que qualsevol persona o entitat, 

les pot utilitzar pels seus interessos. A més a més, aquesta empremta que deixa l’adolescent 

pot passar-li factura en les següents etapes vitals. 

També cal a dir, que l’empremta digital no només depèn  del que un penja de si mateix, sinó 

que el que els altres publiquen, també té conseqüències en aquest àmbit.  

Així doncs, com a educadors socials no només hem de tenir en compte les problemàtiques 

que es poden derivar de l’ús reiterat dels dispositius tecnològics o de la dependència que 

aquests poden generar, sinó que cal enfocar la mirada també, en protegir la privacitat i la  

intimitat dels adolescents, no només amb legislacions que garanteixin aquests aspectes, sinó 

amb una educació ètica que fomenti la conscienciació d’aquests aspectes esmentats.   

Aquest treball per tant, té com a objectiu valorar l’impacte que pot generar als adolescents en 

aquest procés de construcció de la identitat mitjançant les xarxes socials i quines 

conseqüències poden derivar de l’empremta digital que deixen. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Com construeixen els adolescents la seva identitat a la xarxa digital 
TFG Educació Social 2017/2018 – Gerard Blanch 

7 
 

2 PREGUNTA DE RECERCA I OBJECTIUS 

Pregunta de recerca: 

En el marc d’ús adolescent de les xarxes socials, aquesta recerca es proposa dues preguntes 

de recerca: 

- Com diferencien els adolescents la seva identitat presencial  de la virtual?  

- Quines conseqüències creuen que pot tenir  la seva empremta 

digital? 

 

Objectiu general: 

- Aprofundir en els processos de construcció d’identitat digital en els adolescents. 

Objectius específics: 

- Conèixer els usos de  les xarxes socials més utilitzades per l’adolescent. 

- Analitzar el procés que fan els adolescents a l’hora de construir la seva identitat digital. 

- Identificar les conseqüències que deriven de l’exposició del continguts que pengen a 

la xarxa. 
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3 MARC TEÒRIC I CONCEPTUAL 

3.1 Internet 

Internet va aparèixer fa poc més de vint anys i ha vist una evolució exponencial en quant a 

velocitat, accessibilitat i connectivitat. Per altra banda, s’ha anat incorporant a la majoria de 

llars espanyoles fet que ha promogut canvis en l’ús de les tecnologies a nivell social, ja que 

s’utilitzen de manera regular i quotidiana, tant a nivell laboral, d’oci o d’altres. 

Els següents gràfics mostren l’ús d’internet a les llars espanyols en una franja d’edat que van 

dels setze als setanta quatre anys (INE, 2017): 

 

 

Font: Instituto Nacional de Estadística 
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Font: Instituto Nacional de Estadística 

 

En el següent gràfic observem l’evolució dels dispositius a les llars (INE, 2017) 

 

Font: Instituto Nacional de Estadística 
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Tal i com podem observar en el gràfic anterior, el telèfon mòbil és un dels dispositius més 

utilitzats. 

Altres dades ens expliquen l’increment de l’ús d’internet de la següent manera (Fundación 

Telefónica, Sociedad Digital en España, 2017:249): 

- El percentatge de llars que disposen d’accés a Internet augmenta en 0’8 punts 

percentuals fins el 83’7%. 

- Al 2017 segueix augmentant el percentatge de llars amb connexió a banda ample. 

S’incrementa en 0’6 punts i es situa en el 82’9%. 

- Pràcticament la totalitat de les llars catalanes disposa de telèfon mòbil (96’9%). 

 

3.2 Dispositius 

Des de l’aparició de la telefonia mòbil a l’actualitat dels smartphones, hem pogut observar una 

evolució creixent en les oportunitats d’ús que aquests proporcionen als seus usuaris. 

Antigament només s’utilitzaven els telèfons mòbils per a realitzar i rebre trucades, així com 

missatges de text. Actualment, no només s’utilitzen per aquestes finalitats, sinó que amb 

l’aparició dels smartphones s’ha aconseguit que aquests dispositius puguin connectar-se a la 

xarxa d’internet (Fundación Telefònica, 2017).  

Aquesta evolució de l’aparell mòbil, ha promogut una revolució cultural i tecnològica, ja que 

permeten estalviar temps en la manera que tenim de comunicar-nos, de resoldre necessitats, 

o simplement de divertir-nos (Fundació telefònica, 2017). 

Un exemple d’aquesta evolució és la celebració d’events com el Mobile World Congress, que 

cada any mou milers de persones que treballen en aquest sector, presentant novetats i 

innovacions tecnològiques, que permeten desenvolupar nous dispositius cada cop més 

potents i més lligats al dia a dia dels usuaris, de tal manera que podem dir que ja no hi ha 

barreres entre la vida digital i la vida real.  

El smartphone acabarà esdevenint el dispositiu que utilitzarem més per interactuar amb altres 

dispositius i serà el “comandament a distancia” per interconnectar amb el cotxe, la calefacció 

de casa, les persianes, la nevera i a la fi, en qualsevol objecte que es pugui connectar. Aquest 

concepte es coneix com “internet de les coses” i es considera com la quarta revolució industrial 

(Serrabassa, M. (2018/02/24).  

La previsió que es fa sobre l’ús del telèfon intel·ligent, és que serà el dispositiu més utilitzat i 

de més abast entre els adolescents, per això li fem una menció especial i analitzarem com 
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interactuen i/o utilitzen aquest aparell per accedir al mon digital i concretament a les xarxes 

socials (Fundación Telefonica, 2017:47): 

El 86% dels joves té un Smatphone i l’utilitzen com a dispositiu de referència per la missatgeria 

instantània (81’7 %), accés a xarxes socials (77’5%), consum de música (65’2%) i vídeos en 

“streaming” (52’2%). Segons el global web índex, el 2018 es preveu que el 50% dels joves 

siguin “Mobile first”, és a dir que consumeixen del 90 al 100% del seu temps en xarxa sobre 

una pantalla mòbil. 

Un altre estudi rellevant, quantifica i compara l’ús de les xarxes socials en els diferents 

dispositius, en el que podem observar com el telèfon intel·ligent supera percentualment als 

altres dispositius (IAB Estudi anual de les xarxes socials, 2017): 

  

Font: IAB, International Advertising Bureau. Estudi anual de les xarxes socials 2017 

 

La mateixa associació ens mostra com s’ha incrementat l’ús del telèfon intel·ligent en els 

darrers anys per tal de connectar-se a les xarxes socials: 

 



Com construeixen els adolescents la seva identitat a la xarxa digital 
TFG Educació Social 2017/2018 – Gerard Blanch 

12 
 

 

Font: IAB, International Advertising Bureau. Estudi anual de les xarxes socials 2017 

 

3.3 Web 2.0 i xarxes socials 

Quan va aparèixer internet en els seus inicis, les webs que en aquell moment operaven eren 

les 1.0, que actuaven de manera unidireccional per tal de proporcionar la informació, això vol 

dir que els usuaris només podien llegir el contingut que els experts publicaven. D’ aquesta 

manera la relació que s’establia era gairebé nul·la, ja que els usuaris no podien interactuar 

amb els creadors de la informació (Fundación Telefònica, 2017:7): “Quan vam començar els 

nostres informes s’estava començant a popularitzar els reproductors de mp3, aparells que han 

estat ja absolutament pels telèfons mòbils. Començaven a aparèixer els televisors digitals amb 

‘resolució informàtica’ que encara no tenien ni TDT; mentre que a l’actualitat pràcticament tots 

els televisors estan connectats a internet i l’oferta de continguts és pràcticament infinita i 

absolutament personalitzable. Internet estava immers en la transició del que es deia ‘web 1.0’ 

a la ‘web 2.0’, que es caracteritzava pel seu caràcter social; ara no hi ha pràcticament res que 

no sigui social i, encara més, els creadors de continguts a la xarxa són les noves estrelles 

mediàtiques dels joves, com per exemple passa en el fenomen dels youtubers”. 

Amb l’aparició de les web 2.0 tot aquest paradigma va canviar, i es va passar de la 

unidireccionalitat a la multidireccionalitat. Les web 2.0 permetien comunicar-se directament 

amb el creador de la informació i amb tota la resta d’usuaris de la xarxa que entressin a la 

web. Per altra banda, totes les persones podien aportar opinions o consultes i publicar 

informació. 
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Així doncs gràcies al desenvolupament de les webs 2.0, van néixer les xarxes socials com ara 

Facebook, Twitter, twenti, Linkedin, etc, promovent la cultura de participació (Juan Insua, 

2014). 

Després de passar deu anys del començament del concepte web 2.0, Juan Insua (2014) 

comenta: 

Un fenomen amb dues cares sobre el qual convé continuar reflexionant, tot i la velocitat amb 

què el desenvolupament tecnològic pot convertir en obsoleta tota teoria o crítica, fins i tot 

aquelles que, sense fílies ni fòbies excessives, intenten recuperar la pregunta pel sentit. 

Intentem aquí un balanç, una enumeració dels aspectes positius i negatius del fenomen 2.0. La 

cara A de la web social és una defensa del salt evolutiu que ha suposat. La cara B contradiu i 

interpel·la les seves conquestes projectant un con d’ombra sobre el futur de la Xarxa. 
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Extret de: Insua, J. (2014) [en línia] WEB 2.0 DEU ANYS DESPRÉS  Extret de: (Bernabeu i Plaza, 2015:14) 

Cara A: el bé comú 

- La web social afavoreix l’accés dels ciutadans a la cultura, per tal com ofereix una manera 

més igualitària de concebre, produir, compartir i distribuir informació i coneixement. 

 

- S’inspira en els models de xarxes distribuïdes, que, a diferència de les xarxes centralitzades 

i descentralitzades, permeten la connexió potencial de cada node amb tots els nodes d’una 

xarxa. 

 

- La web 2.0 és una vindicació de la intel·ligència col·lectiva, suposa una reactivació intensa 

de les pràctiques comunitàries i condueix a una reformulació dels béns i espais comuns. 

 

- La web social permet l’expansió de la crítica als models econòmics i polítics, amb la qual 

cosa amplia la capacitat participativa dels ciutadans. 

 

- Posa en entredit les concepcions tradicionals sobre els drets d’autor i els models de negoci 

cultural que hi estan vinculats. En paral·lel al sisme que això ha provocat a les indústries 

discogràfica, cinematogràfica o editorial, ha afavorit l’emergència de models i estructures 

obertes a nous creadors i a comunitats locals connectades globalment. 

 

- La web social interpel·la la noció tradicional d’auctoritas, cosa que afavoreix l’emergència 

de noves categories de coneixement i la irrupció de nous prescriptors. 

 

- La web 2.0 promou les pràctiques expandides. No hi ha àmbit que no hagi estat afectat o 

influït per dinàmiques més obertes i participatives, com es pot veure, per exemple, en 

l’impacte de les TIC en el sistema educatiu. 

 

Cara B: l’ombra del Gran Germà 

- La web 2.0 ha generat una formidable operació de màrqueting global que afavoreix el poder 

i l’enriquiment de les multinacionals de la comunicació i de les empreses d’alta tecnologia. 

 

- És un canal extraordinari per a la prosperitat de les tecnoutopies, algunes de les quals 

només semblen concebudes per a i per elits tecnocràtiques i cientificistes. 

 

- La web social (i Internet en general) provoca la pèrdua de facultats intel·lectuals 

significatives, com la concentració, la reflexió profunda, el cultiu de la memòria i el 

pensament crític. 

 

- Les promeses d’emancipació serien novament promeses incomplertes. El TU que la revista 

Time proclama el 2006 com a personatge de l’any s’hauria convertit en un subjecte alienat 

procliu a la fascinació acrítica, la vida en societat del qual depèn de l’últim gadget tecnològic. 

 

- La web social té el seu revers en noves i cada vegada més sofisticades formes de control 

que van des del coneixement detallat dels nostres hàbits de consum, gustos, tendències i 

aficions, fins a la pràctica impune de l’espionatge massiu amb objectius polítics, com ens 

podem imaginar si portem al límit les conseqüències de l’era post-Snowden. 

 

- La web 2.0 ha facilitat una fabulosa acumulació de dades la utilització i explotació de les 

quals comença a ser compresa i resistida per la ciutadania, fins a tal punt que ja s’anuncia 

una nova generació d’empreses d’Internet amb un model de negoci que està orientat a la 

màxima privacitat, el dret a l’oblit i el control de les dades personals. 
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D’aquesta manera, podem afirmar que els models de relacions socials i culturals s’han 

modificat gràcies a l’aparició de les xarxes socials, ja que permeten noves formules 

d’organització, comunicació, oci, formació, així com en les relacions laborals, i es fonamenten 

en l’ accessibilitat immediata, gratuïta i lliure (Fundación Telefònica, 2017). 

Les xarxes socials tal com anteriorment s’ha comentat, és per als adolescents l’ eina utilitzada 

diàriament on viuen permanentment connectats a internet. Per la identitat de l’adolescent 

compartir el seu dia a dia mitjançant vídeos i imatges, està a l’ordre del dia. És per aquest 

motiu que passo a analitzar quines són les plataformes més utilitzades (IAB): 

 

 

Font: IAB, International Advertising Bureau. Estudi anual de les xarxes socials 2017 
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Resum de les conclusions aportades per IAB: 

- En aquest any 2017 la penetració de xarxes socials és del 86%, 5 punts més que l’any 

passat (tenint en compte que aquest estudi s’ha ampliat la franja d’edat, constituent un 

univers de 19’2 milions d’usuaris). 

 

 

 

Font: IAB, International Advertising Bureau. Estudi anual de les xarxes socials 2017 

 

- De nou, no presenta diferències per gènere (49% homes / 51% dones), encara que 

presenta una presència més gran en la franja de 31 a 45 anys. 
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Font: IAB, International Advertising Bureau. Estudi anual de les xarxes socials 2017 

 

- Referent al nivell d’usuaris, Facebook continua sent la principal xarxa social (91%), 

encara que perd 3 punts respecte l’anterior estudi, seguida de Whatsapp (89%), 

Youtube (71%) i Twitter (50%). 

 

Font: IAB, International Advertising Bureau. Estudi anual de les xarxes socials 2017 
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- Una xarxa és utilitzada, de mitja, 4 vegades a la setmana, encara que algunes tenen 

uns usos més intensius: Whatsapp i Facebook són les xarxes més utilitzades, amb un 

97% i un 82% d’ús diari respectivament.  

 

- Augmenta el temps dedicat a Instagram, i de la mateixa manera que s’observava l’any 

anterior, en la majoria de xarxes es redueix la freqüència d’ús.  

 

 

- L’ús principal de les xarxes socials continua sent el poder interactuar (missatges/xat, i 

veure que fan els contactes). 

 

 

 

- Veure Videos / Música es manté en segona posició amb un 59%, degut principalment 

a la força de Youtube i Spotify. 
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Font: IAB, International Advertising Bureau. Estudi anual de les xarxes socials 2017 

 

- Tot i que té  un ús més elevat que altres dispositius al llarg del dia, el ‘prime time’ és 

de 13:00 – 00:30, destacant la franja de 20:30 – 00:30 entre les edats de 16 a 45 anys, 

de manera declarada. En la monitorització, l’ús s’activa a les 10 del mati.  

 

Tot i el canvi que ha suposat l’aparició de les xarxes socials i concretament en la manera de 

comunicar-nos i relacionar-nos, també han aparegut noves formes d’exclusió social (escletxa 

digital i analfabetisme digital) i diverses problemàtiques derivades de l’ús de les xarxes. 
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Font: IAB, International Advertising Bureau. Estudi anual de les xarxes socials 2017 

 

A la vegada la utilització d’aquests espais virtuals, han fet canvis més interns en la percepció 

de la identitat digital i en la manera de fer visible el nostre “jo”. 

No hay duda que estos flamantes espacios de la web 2.0 son interesantes, aunque más no sea porque 

se presentan como escenarios muy adecuados para montar un espectáculo cada vez más estridente: 

el show del yo (...) Espectaculizar el yo consiste precisamente en eso: transformar nuestras 

personalidades y vidas (ya no tan) privadas en realidades ficcionalizadas con recursos mediáticos 

(Sibilia 2008:33). 

 

3.4 La identitat digital dels adolescents 

Cal comprendre en què es basa l’etapa de l’adolescència, ja que és en aquesta etapa on té 

més incidència la creació de la identitat pròpia. 

Així doncs l’adolescència és aquella etapa del desenvolupament que transcorre des de l’inici 

de la pubertat fins la finalització del creixement biològic i del desenvolupament psicològic i 

social de l’individu, tot i que aquesta evolució es manté al llarg de tot el cicle vital, el seu inici 

i la seva finalització és diferent a cada individu i és en aquesta etapa, el període fonamental 

pel desenvolupament psicosocial i la construcció del jo (Santrock, 2003). 

A l’adolescent ja no li son tan importants les relacions del seu entorn familiar i comencen a 

importar-li més les relacions d’amistat. Aprofita el món digital per explorar-les i utilitza les eines 
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que internet li ofereix per aprofundir en aquest entorn “amistós”, manifestant la seva intimitat , 

donant-se a conèixer i buscant formar part d’un grup de pertinença. Possiblement aquest és 

el motiu més rellevant, per formar part d’una xarxa social virtual que es presentarà com una 

valuosa oportunitat per reafirmar el “ seu jo” i el “seu nosaltres” 

També és en aquesta etapa on apareix el descobriment de la sexualitat, fet que promou una 

preocupació per l’aspecte corporal i per la pròpia imatge.  

El procés de l’adolescència, té una evolució complexa i va unit a la construcció de la identitat, 

ja que es basa amb la seguretat de l’individu de saber quin tipus de persona és, de les 

creences que té i de com vol que sigui la seva vida. Assolir una identitat per tant, implica 

conèixer les aptituds i capacitats, saber quins valors es tenen, com es reacciona envers els 

altres i la percepció que aquests tenen de nosaltres (Castells, 2007). 

Els adolescents es fan moltes preguntes en aquesta etapa sobre la identitat, doncs és el 

moment on volen descobrir qui són, què fan a la vida i on volen anar. Així doncs experimenten 

aplicant diferents rols que han observat en els adults per tal de descobrir el seu jo. Si 

l’experimentació d’aquests diferents rols no es fa de manera adequada, l’adolescent pot entrar 

en dos tipus de crisi: En primer lloc pot generar que l’adolescent es retiri, aïllant-se del grup 

d’iguals i de la família, o bé només es fixi en el món dels iguals, perdent d’aquesta manera, la 

seva identitat. (Castells, 2007). 

L’adolescent pot estar fora del món digital, però serà un individu que no estarà integrat amb 

els seus iguals. La formació de la personalitat d’un adolescent, ara més que mai, es troba en 

una pantalla i en un teclat, doncs li permet fer-se visible i es precisament en la xarxa social on 

a través del exhibicionisme de la seva  intimitat i els que l’envolten, millora les relacions 

personals així com en crea de noves. 

Un altre factor a tenir en compte es que en aquesta etapa el jo entra en una fragilitat i no se 

sent protegit per les circumstàncies del seu entorn, per fer-se més fort i per constatar la seva 

pròpia existència, ha de fer-se visible a qualsevol preu (Sibilia, 2008) 

Seguint amb Sibilia (2008:263) ens resumeix aquesta situació “del show del jo”, dient-nos: 

“Porque al transformarse en personajes, el brillo de la pantalla los contagia y entonces se 

realizan de otra forma: ganan una rara consistencia, que proviene de esa irrealidad hiperreal 

de la legitimación audiovisual. Pasan a habitar el imaginario espectacular y, de ese modo, 

parecen volverse curiosamente más reales que la realidad. Pues así se convierten en marcas 

registradas, se vuelven mercancías subjetivas. O, con mayor precisión, transmutan en aquello 

que se ha dado en llamar celebridades: pura personalidad visible, en exposición y venta en 

los escaparates mediáticos.”. 
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Per tant en el marc que ofereix internet els adolescents interpreten o simulen diferents rols, 

ocultant totalment la identitat o bé exagerant alguns trets de la personalitat amb l’objectiu de 

sentir-se famosos. (Turkle, 1995). 

Seguint amb Turkle (2008) internet ofereix als adolescents la possibilitat d’experimentar amb 

diferents identitats. El risc que corren, és que utilitzant tantes identitats fictícies o exagerant-

les, poden incrementar la confusió que ja de per sí, tenen en aquesta etapa.  

Com que construir la identitat es basa tal hi com s’ha explicat, en com un vol ser, però també 

en com et perceben els altres, i com que els adolescents són conscients que quan interactuen 

a internet hi ha una audiència que els observa, normalment utilitzen una estratègia que té com 

a principal objectiu, donar una bona imatge, per tal que la percepció que tinguin aquests sigui 

positiva (Kimmel i Weiner, 1998).  

Altre qüestió que l’adolescent dóna molta importància, és quin tipus de contactes té, ja que 

diuen molt d’ell mateix, els considerats millors, li milloren la seva imatge i li donen un prestigi 

envers als altres. És en aquest fet on l’adolescent busca el reconeixement de l’altre 

desesperadament per potenciar la seva autoestima.  

Un dels aspectes que l’adolescent valora més, és la recompensa que rep dels comentaris que 

realitza o del contingut que penja a la xarxa per part dels seus contactes, afectant-li positiva o 

negativament en la seva popularitat o reconeixement en el seu entorn digital, i com a 

conseqüència afectant-li a la seva identitat. 

El fet de que internet sigui la memòria més gran del món i que l’adolescent realitzi diverses 

interaccions per a fer-se visible, genera una empremta digital que també cal tenir molt en 

compte. 

 

3.5 Empremta digital 

La nova dimensió digital que ha representat l’aparició d’internet, ha generat nombrosos 

beneficis, però a la vegada representa nombrosos perills que cal tenir en compte sobre tot des 

d’una perspectiva que ajudi als individus a mantenir la seva privacitat. Doncs és degut aquesta 

tecnologia, que l’usuari pot estar controlat de manera silenciosa mitjançant l’empremta digital 

que deixa. Tanmateix, les diferents metodologies d’extracció de vigilància que han aparegut, 

representen un risc en la intimitat de les persones. Això no implica que tothom que participa 

de la xarxa sigui vigilat, però si que és susceptible a ser-ho (Bauman i Lyon, 2013).  

 

Seguint amb Bauman i Lyon (2013) es pot vigilar al individu molt fàcilment per dos motius:  
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- En primer lloc per una part tècnica digital i estadística 

- En segon lloc, perquè els propis usuaris contribueixen a la vigilància ja que publiquen 

les seves dades. 

 

“Sovint és el ciutadà – consumidor, el que de forma voluntària, confia a la xarxa les 

informacions que aquesta necessita per construir un perfil dels seus hàbits de consum: perfil 

que més tard serà venut a altres empreses convertint-se així en una font d’ingressos 

addicionals” (Ragneda, 2011:46). 

 

Bauman i Lyon (2013) detecten que els usuaris de les xarxes són conscients que tot el que 

publiquen serà observat pels seus contactes, i per aquest motiu, consideren que l’usuari té 

més por a ser oblidat o exclòs, que a ser vigilat. 

 

L’empremta digital és el conjunt d’informació que una persona crea tant de manera voluntària 

com involuntària a Internet.   

La involuntària és aquella que es genera sense que l’individu sigui conscient de que la 

informació que està transmetent serà emmagatzemada, com per exemple, quan els usuaris 

naveguen per pàgines web, però  no només són els moviments o continguts que un individu 

penja, doncs també s’han de tenir en compte, les publicacions que realitzen terceres 

persones, com per exemple, quan un amic penja una fotografia en la que apareixes i els 

contactes de l’individu comenten la publicació i afegeixen informació.  

 

En quant a la voluntària, és tota aquella informació que l’individu realitza de manera conscient 

com quan per exemple, proporciona informació al seu perfil d’alguna xarxa social (edat, lloc 

de naixement, estudis, relacions sentimentals, lloc de treball... ) com també mitjançant el 

contingut que publica (fotos, enllaços d’interès, música...) (Madden, 2007). 

 

D’aquesta manera podríem dir que l’empremta digital és tota aquella informació que es pot 

trobar a la xarxa d’una persona o entitat, i que per tant, facilita el fet de construir una imatge 

de la mateixa. Es pot donar mitjançant les pàgines web personals, comentaris a blogs, perfils 

a les xarxes socials i imatges d’entre d’altres. També formen part de l’empremta digital, aquells 

processos que es realitzen des de qualsevol sistema informàtic com poden ser rebre la 

geolocalització, l’exploració de pàgines web, els correus electrònics, les compres en línia, etc. 

que es realitzen al estar connectat a internet (Madden, 2007). 
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Seguint amb Madden (2007), totes les dades i moviments que es realitzen a la xarxa queden 

registrats, però és necessari un professional informàtic i programes concrets per tal de poder 

extreure la informació. Així doncs,  tota activitat que realitza un individu a la xarxa genera una 

sèrie de dades tant a nivell quantitatiu com qualitatiu, que permet tenir informació de com és, 

quins són els seus interessos, quins horaris té, etc. 

 

L’empremta digital esdevé un perill per la privacitat dels individus, doncs com la persona no 

sigui experta en informàtica i sàpiga navegar de forma anònima, difícilment podrà evitar deixar 

tota una sèrie d’elements inesborrables que revelen dades sobre la seva vida privada com 

poden ser els seus hàbits o gustos. Tot i això, el risc principal que té l’empremta digital, no 

són aquestes dades de manera aïllada, sinó quan de manera intencionada són recollides per 

tal de construir un perfil de l’usuari i la seva identitat (Ragneda, 2011). 

 

Un altre autora que fa referència que la xarxa no oblida mai, és Liliana Arroyo (2015) que 

comenta:  

 

Però en el moment en què les xarxes són l’espai de proves on els adolescents tendeixen a 

sobreexposar-se, convertint el perfil en una bitàcola minuciosa de la seva trajectòria, una foto 

o un comentari desafortunat pot acabar costant una feina, l’accés a institucions o un perjudici 

per a la seva reputació. Cada cop és més habitual «googlejar» els noms de les persones 

abans de contractar-les o en el moment que apareixen en algun mitjà de comunicació. Cada 

vegada veiem més històries de destitucions o carreres truncades a causa de missatges o 

continguts exposats en xarxes socials. I sembla que socialment aquests missatges fora de 

context i probablement caducs tinguin més raó que la mateixa persona confessant que era 

una errada, demanant disculpes o simplement admetent que era una jugada adolescent i que 

no tornaria a fer-ho. És més, aquesta xarxa mai no oblida. I si un vol esborrar els seus propis 

continguts, sempre en queda el registre en línia o fins i tot els testimonis d’altres usuaris que 

ho capturen i ho emmagatzemen. 

 

L’empremta digital per tot el que s’ha explicat, pot posar en perill la privacitat dels usuaris, i la 

converteix en “un dret individual que requereix la complicitat de la responsabilitat col·lectiva. 

Dit d’altra manera, preservar la privacitat depèn en una petita part d’un mateix, en bona 

mesura dels vincles amb qui convivim a la xarxa i a nivell macro, depèn que socialment posem 

límits a la innovació irresponsable” (Arroyo. L., 2015). 
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Per tant, al ser l’adolescència una etapa de maduració i de construcció de la identitat, el noi/a 

ha de ser conscient que tota la seva activitat digital (fotografies, vídeos, comentaris, etc.) 

queda en la memòria d’internet. De tal manera que quan sigui adult, aquesta memòria li pot 

afectar negativa o positivament, així com no veure’s identificat o avergonyit depenent de l’ 

activitat digital realitzada durant l’ adolescència. 

Concloent aquest apartat, en l’actualitat tenim com a reptes, en primer lloc, la capacitat de 

controlar la informació que s’exposa d’ un mateix, i en segon lloc, definir la privacitat, entenent 

que cal tenir en compte les eines que donen les xarxes socials, per tal de decidir el que a un 

li és més convenient. 
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4 METODOLOGIA 

4.1 Introducció a la metodologia  

La investigació científica és un gran instrument que té l’ésser humà per a conèixer, explicar, 

entendre i canviar la realitat. El seu desenvolupament és molt important per a buscar solucions 

als principals problemes que sorgeixen en l’activitat social i a la vegada permeten generar 

nous coneixements que expliquen i orienten la seva transformació. La investigació a més, 

proporciona al professional en la seva disciplina un anàlisi crític i uns coneixements en els 

quals fonamentarà la seva activitat professional.  

Investigar suposa la unió de com a mínim tres aspectes. En primer lloc, desenvolupar una 

actitud d’observació, curiositat i crítica de la realitat amb el fi de resoldre les qüestions que ens 

puguem plantejar. En segon lloc requereix una solida formació general i un augment dels 

coneixements sobre una temàtica en concret, sobre la qual es pretén fer una pràctica 

d’investigació que ens aporti un nou coneixement. L’esperit de qüestionament i la formació 

teòrica, s’han de complementar en un tercer punt  que consisteix en l’aprenentatge fonamentat 

de la metodologia de la investigació (Ruiz Olabuenaga, 1996). 

Per assolir l’objectiu de la investigació, la metodologia ens ofereix  dos perspectives de treball, 

la quantitativa i la qualitativa. Per tal de decidir quina és la més apropiada per la meva recerca, 

passo a analitzar les característiques entre una i l’altra: 

- Metodologia quantitativa: 

El mètode quantitatiu pretén conèixer els problemes socials mitjançant la recol·lecció de 

dades a través de variables mesurables numèricament (Corbetta,2007). 

Les eines més utilitzades són les enquestes i sondejos, que es realitzen a una mostra de 

la població. Aquesta mostra pot ser escollida a l’atzar, o segons els criteris de 

l’investigador.  

Un cop recollides les dades es fa un procés d’anàlisi i mesurament estadístic que busca 

resposta al tema estudiat i per les quals es pot fer dos tipus d’anàlisis: univariant, és a dir 

estudiar una sola variable dins del grup de dades o multivariant que intenta relacionar dos 

o més variables per explicar el tema investigat. 

En aquest tipus de mètode, l’investigador ha de procurar ser independent i imparcial, 

utilitzant definicions quantitatives. El procés d’investigació es deductiu i busca la causa i 

l’efecte, sense tenir en compte el context (Creswell W. John 1994:5).  
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La metodologia d’aquesta tècnica es basa en la deducció de teories i hipòtesis que són 

comprovades des de la causa per a conèixer l’ efecte. Això implica que des d’aquesta 

perspectiva sigui més fàcil crear generalitzacions que contribueixin a la hipòtesis i 

estableixin una millor predicció, estudi i comprensió del fenomen (Creswell, W.J, 1994:7).  

En conclusió, la recollida de dades quantitatives és estadística, fa demostracions, assigna 

significat numèric i fa inferències (Corbetta, 2007). 

- Metodologia qualitativa: 

El mètode qualitatiu és una tècnica que facilita la investigació en temes socials, doncs 

estudia les actituds humanes en qualsevol context. Mitjançant aquest mètode trobem una 

manera d’investigar fenòmens socials que tenen objectius particulars. 

Els mètodes qualitatius estudien significats intersubjectius, situats i construïts; escullen l’entrevista 

oberta i la observació directa; estudia la vida social en el seu propi marc natural sense distorsionar-

la ni sotmetent-la a controls experimentals; i escullen la descripció espessa i els conceptes 

comprensius del llenguatge simbòlic (Ruiz Olabuenaga, J.I., 1996:26). 

El mètode qualitatiu té les següents característiques: 

o Busca conèixer el significat dels fets socials, ja que el seu objectiu és la 

recol·lecció i la reconstrucció d’un significat. 

o Utilitza el llenguatge mitjançant els conceptes i les metàfores, la seva eina 

principal són les narracions i descripcions dels fets socials. 

o La informació s’obté d’una manera flexible i sense cap estructura mitjançant 

l’observació participant i les entrevistes amb profunditat. 

o Busca reconstruir el món social a partir de dades inductives. 

o Recull experiències i significats particulars, i concreta les dades recollides. 

Les tècniques que s’utilitzen per la recopilació de dades són la observació participant, les 

entrevistes en profunditat i el grup de discussió. 

4.2 Elecció del mètode d’investigació 

Per a la realització del estudi i per tal de donar resposta a les preguntes de recerca, he decidit 

per tot  el que s’ha explicat,  basar-me en la investigació qualitativa, doncs és des d’aquesta 

tècnica, que els participants tenen més espai per expressar la seva conducta, sentiments, 

pensaments, etc., i per aquest motiu estan menys condicionats per l’investigador,  com seria 

el cas,  si s’utilitzés el mètode quantitatiu. 
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Les tècniques que he decidit utilitzar per la confecció de la investigació des del mètode 

qualitatiu, són l’entrevista amb profunditat i el grup de discussió, doncs en elles, hi ha un 

element clau que les identifica, que és la conversa. (Vallès, 1999). 

Per la realització del anàlisi de resultats, es basarà en la interpretació de dades, tenint en 

compte que el subjecte investigador, forma part d’un context i d’unes experiències, i que per 

tant, aquestes l’influeixen en l’ anàlisi. 

També cal tenir en compte que alhora de realitzar les entrevistes i el grup de discussió, 

l’entrevistador, haurà de tenir present les diferents tècniques metodològiques, per tal de tenir 

suficients eines i així, estimular més eficaçment als entrevistats. Doncs una possible limitació 

que es pot trobar, és que al realitzar les tècniques de recollida de dades, els adolescents 

tinguin dificultats per aprofundir en els temes proposats. 

 

4.3 Descripció de les tècniques escollides 

4.3.1 Entrevistes personals 

La conversa és l’element clau en la tècnica de l’entrevista, suposa un punt de referència i ens 

permet preparar de manera optima les qüestions a tractar. L’entrevista està valorada per 

diferents referents com una eina molt important alhora de realitzar la metodologia qualitativa 

en la nostra investigació (Vallès, 1999). 

Alonso (1994:230) comenta que l’entrevista en profunditat és: un constructe comunicatiu i no un 

simple registre de discursos ‘que parlen al subjecte’. Els discursos no són així doncs preexistents d’una 

manera absoluta a l’operació de pressa que seria l’entrevista, sinó que constitueixen un marc social de 

la situació de l’entrevista. El discurs apareix, doncs, com a resposta a una interrogació difosa en una 

situació dual i conversacional, amb la seva presència i participació , cada un dels interlocutors 

(entrevistador i entrevistat) co-construeix en cada instant aquell discurs (...) Cada investigador realitza 

una entrevista diferent segons la seva cultura, sensibilitat i coneixement particular del tema i, el que és 

més important, segons el context espacial, temporal o social en el que està duent a terme d’una manera 

efectiva. 

En relació amb altres tècniques (observació, participació, lectura documentada), les 

entrevistes presenten avantatges, algunes compartides i altres exclusives, sent destacables 

les següents (Vallès, 1999:196): 

1. L’estil especialment obert que té aquesta tècnica ens permet obtenir molta informació 

i molts enfocs dels entrevistats. 
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2. L’investigador té l’oportunitat d’aclarir i seguir les preguntes i respostes, en un marc 

d’interacció directa, personalitzat, flexible i espontani, que l’entrevista estructurada o 

enquesta. 

3. Davant les tècniques qualitatives d’observació, l’entrevista en profunditat és juntament 

amb el grup de discussió, més capaç i eficaç  en l’accés a la informació difícil d’obtenir 

sense la mediació del entrevistador o d’un context grupal d’interacció.  

4. Davant la tècnica del grup de discussió, l’entrevista en profunditat pot proporcionar 

més intimitat o comoditat a aquelles persones amb dificultat de compartir el col·loqui.  

Per contra, els inconvenients que cal tenir en compte al realitzar aquesta tècnica, són els 

següents: 

1. El factor temporal, ja que és necessària més temps per entrevistat, tant en la seva 

realització com en el tractament de la mateixa. 

2. Degut al seu caire d’interacció comunicativa,  poden aparèixer problemes en quant a 

la reactivitat, fiabilitat i validesa d’aquest tipus de trobades. 

3. Davant tècniques qualitatives d’observació, l’entrevista pot trobar limitacions derivades  

de la falta d’observació directa o participada dels escenaris naturals en els que es 

desenvolupa l’acció. 

4. L’entrevista en profunditat no produeix el tipus d’informació del grup, en la que es 

destaca per l’efecte de sinèrgia  i bola de neu propis de la situació grupal. 
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Avantatges  Inconvenients 

 Riquesa informativa: Intensiva, 

holística, contextualitzada i 

personalitzada. 

 Possibilitat d’indagació d’aspectes 

no previstos. 

 Flexibilitat, diligència i economia. 

 Contrapunt qualitatiu de resultats 

quantitatius. 

 Accessibilitat a informació difícil 

d’observar. 

 Preferible per la seva intimitat i 

comoditat. 

 Factor temps (amb matisos) 

 Problemes potencials de reactivitat, 

fiabilitat, validesa. 

 Falta d’observació directa o 

participada.  

 Carència de les avantatges de la 

interacció grupal. 

(Vallès, 1999:198) 

El tipus d’entrevista que es realitzarà, serà l’entrevista estandarditzada programada, doncs 

considero que és la més optima per la recerca, degut a les característiques que passo a 

exposar (Vallès, 1999:187): 

1. L’estímul ha de ser el mateix per tots els entrevistats. 

2. Que sigui possible redactar totes les preguntes de manera que tinguin el mateix 

significat per tots els entrevistats. 

3. Que l’ordre de les preguntes sigui el mateix, amb la finalitat d’ aconseguir un context 

equivalent. 

En la mateixa línia, Vallès (1999:186) considera que, “en el nivell més estructurat està 

l’entrevista estandarditzada programada en la que la redacció i ordre de totes les preguntes 

es exactament el mateix per cada entrevistat... Totes les preguntes han de ser comparables, 

de manera que quan apareixen variacions entre els entrevistats es pugui atribuir a diferències 

reals de la resposta, i no al instrument”. 
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4.3.2 Grup de discussió 

El grup de discussió és una tècnica que busca conèixer en profunditat les creences, 

percepcions, actituds i sentiments d’un individu. S’ha d’aconseguir una atmosfera de 

confiança, còmode i permissiva, de tal manera que els participants que tenen qualitats 

similars, tinguin una empatia entre ells. (Krueger, 2000) 

En la mateixa línia Krueger (2000), els grups de discussió ajuden a comprendre el perquè del 

fenomen o temàtica de la recerca que s’estudia. 

L’objectiu del grup de discussió és recollir dades que siguin interessants per l’investigador, i 

que serveixin per conèixer les opinions, en el nostra cas, dels adolescents. Les preguntes que 

s’han de fer en aquests grups de discussió, han de ser lògiques i fàcils d’entendre i també han 

de ser obertes, de tal manera que permetin reflexionar als participants en el grup. (Krueger, 

2000) 

En quant a forma de investigació qualitativa, el grups de discussió són bàsicament entrevistes 

de grup, encara que no en el sentit d’una alternança entre les preguntes del investigador i les 

respostes dels participants de la investigació. En comptes d’això, hi ha una dependència de 

la interacció dins del grup, basada en els temes que proporciona el investigador, el qual 

acostuma a adoptar el rol de moderador (Morgan, 1988:9). 

Analitzats els avantatges e inconvenients que diferents autors fan del grup de discussió, 

podem  veure que es basen en: 

Avantatges: 

- Flexibilitat: El grup de discussió es més flexible que altres tècniques ja que permeten 

indagar sobre una gran varietat de temes en persones diferents i en diversos ambients 

- Interacció grupal: Lo més important que ens aporta aquest tècnica recau en que la 

situació de grup fa que les respostes i intervencions sorgeixin en molts casos per la 

sinergia que es crea entre els participants i les seves opinions, enriquint i ampliant les 

aportacions i la producció de la informació. 

 

Inconvenients:  

- Artificialitat: Una de les dificultats recau en que si el grup es coneix, pot ser que 

sorgeixin interferències en la producció de la comunicació. Es preferible per no tenir 

aquest inconvenient, que el grup el formin persones desconegudes. 

- Derivats de la interacció grupal:  Si s’estudien diferents grups de discussió, es pot 

donar el cas que en les mateixes condicions, apareguin resultats diferenciats per l’estat 

emocional de les persones que en formen part. 
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Avantatges Inconvenients 

 Flexibilitat: Utilitzable en l’estudi de 

diversitat de temes, en persones i 

ambients diferents. 

 

 Interacció grupal: Efectes de 

sinergia, bola de neu, efecte 

audiència, estimulació, seguretat i 

espontaneïtat del grup. 

 Artificialitat: Depèn del grau de 

coneixença del grup. 

 

 

 De la interacció grupal: Problemes 

de generalització, comparabilitat i 

derivats de les emocions dels 

participants al grup.  

 

 

Aquesta tècnica té  certes característiques que la diferencien de les demés i són:  

o Els grups de discussió donen major informació qualitativa que les entrevistes 

individuals. 

o El número ideal de participants és de vuit a dotze. 

o El moderador té un paper important en el procés de la investigació. 

o S’ha de mantenir la homogeneïtat dels membres que hi participen. 

 

4.4 Tasques  i tàctiques per la preparació de les tècniques 
d’investigació 

4.4.1 Entrevistes personals 

Prèviament a realitzar les entrevistes en profunditat s’han de  preparar, de tal manera que 

s’assoleixin els objectius de recerca i s’han de tenir en compte els següents aspectes: (Vallès) 

1 – Sobre l’entrevistador: L’entrevistador ideal hauria de tenir independentment del gènere, 

edat i condició social respecte al entrevistat, una personalitat flexible. Tanmateix ha de captar 

els objectius de l’entrevista, avaluar de manera crítica la informació que estigui rebent i facilitar 

la claredat i la exhaustivitat de les respostes. 

2 – Sobre les condicions de temps, lloc i registre: Son condicions de producció que poden 

afectar (positiva o negativament) l’obtenció d’ informació. 

3 – Sobre el contacte i la presentació:  Per la naturalesa de la informació que es pretén 

recaptar, que es de caire personal i fins i tot íntim, s’han de tenir en compte les formes socials 

de presentació entre estranys. 
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Tanmateix l’entrevistador haurà de ser hàbil en utilitzar algunes tàctiques que improvisa durant 

l’entrevista, Són formes de comportament verbal i no verbal que s’utilitzen quan la situació ho 

requereix (Vallès, 1999:223): 

1- Tàctica del silenci: Utilitzada adequadament, l’entrevistat te temps de pensar i/o 

aprofundir la seva resposta sense la influencia directa del entrevistador, però no 

podem abusar d’ella, doncs es pot caure en silencis incomodes en que l’ entrevistat es 

pot sentir desorientat o sense recolzament. 

2- Tàctiques neutrals: animació i elaboració: L’animació consisteix en incloure 

observacions, sorolls i gestos que indiquen al entrevistat que l’investigador accepta 

que esta dient l’entrevistat, per tal d’afavorir que continuï desenvolupant la seva 

resposta i en la mateixa línia l’elaboració consisteix a demanar explícitament que 

estengui el tema que esta parlant, com per exemple “i aleshores?”, “hi ha alguna cosa 

que vulguis afegir?”. 

3- Tàctica de reafirmar o repetir: Consisteix fonamentalment en la repetició d’expressions 

fetes pel entrevistat, per tal d’obtenir informació addicional. 

4- Tàctiques de recapitulació: Aquestes tracten de convidar al entrevistat a que relati de 

nou algun fet, de tal manera que a la segona vegada oferir més detalls en el segon 

relat. 

5- Tàctiques d’aclariment:  Demanar aclariment ens pot aportar més detalls del que ens 

està explicant l’entrevistat. Com per exemple “Com et vas donar compte de...?”. 

6- Tàctica de canviar de tema: S’utilitza quan l’entrevistador no te mes remei que utilitzar-

la perquè encara no s’han parlat de temes que ens interessen molt o poden incomodar. 

Lo ideal es no haver d’utilitzar-la i mes si l’entrevistador té un bon guió d’entrevista. 

 

4.4.2 Grup de discussió 

Per la preparació del grup de discussió, s’haurà de decidir el nombre i la composició del mateix 

així com decidir la manera de contactar amb els participants i quin serà el lloc més idoni de 

reunió. 

1- Sobre el contacte dels participants: Una de les dificultats que presenta aquesta tècnica 

es aconseguir que els participants es presentin a la cita, es per això que: 

 

a- Utilitza xarxes personals de comunicació o relació social. 

b- Evitar informar als participants aquells temes que puguin modificar o influir les 

seves respostes posteriors. 

c- Evitar la participació d’amics o coneguts 
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2- Sobre el lloc de reunió: Buscar un bon lloc de reunió  té una rellevància important, 

doncs s’ha de garantir una fàcil accessibilitat i ha de reunir unes optimes condicions 

pel enregistrament  

Les tàctiques utilitzades per part del entrevistador en el grup de discussió,  per assolir que els 

participants aportin el màxim d’opinions, son les mateixes que s’han anomenat en el apartat 

de les entrevistes personals. 

 

4.5 Organització entrevistes i grup de discussió. Aspectes ètics 

Per tal de donar resposta a la pregunta de recerca, la qual els seus protagonistes són 

adolescents, i cercant la mostra adequada en la que treballar, em poso en contacte amb el 

centre escolta Montnegre Josep Carner, ubicat al barri de Gràcia de Barcelona, i determinem 

que en el marc d’una excursió programada de cap del 14 i 15 d’Abril a la tarda, es realitzaran 

les diferents tècniques d’investigació escollides. La idea és realitzar el mateix dia 14 tant les 

entrevistes com el grup de discussió. 

Aprofitarem que aquesta sortida programada, no és a l’exterior, sinó que estarem ubicats en 

uns espais cedits per una altre centre escolta. Això ens facilitarà que tinguem un espai adequat 

per a la realització de les diferents tasques, ja que disposarem d’aules habilitades que 

garanteixin les condicions adequades, que he detallat en la part teòrica de la metodologia. 

Es realitzaran 4 entrevistes a dos nois i dos noies d’entre 14 a 16 anys, mentre que el grup de 

discussió, estarà format per quatre nois i quatre noies de les mateixes edats. 

S’enregistraran les entrevistes personals i el grup de discussió via gravació d’àudio, per tal de 

fer la seva posterior transcripció i perquè em permeti fer les valoracions pertinents, així com 

les conclusions que donaran resposta a la investigació.  

Les transcripcions de les entrevistes es podran trobar a un document extern i les gravacions 

estan disponibles per qui les necessiti. 

Degut a que els participants de les entrevistes i del grup de discussió són menors, s’ha 

demanat autorització als pares per tal de poder realitzar les tècniques i poder-les enregistrar. 

En el document que es pot trobar a annexes, també s’explica que tot el que s’expressi durant 

les activitats, serà confidencial i només s’utilitzarà per a la realització d’aquest treball. 
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5 ANÀLISI DE RESULTATS 

Tots els entrevistats i els participants del grup de discussió coincideixen en que el dispositiu 

que més utilitzen és el mòbil. Les xarxes socials més utilitzades són Whatsapp i Instagram, i 

normalment publiquen contingut a aquestes, dos o tres cops al dia. 

I – Quins són els dispositius amb els que us connecteu més habitualment? 

GD – Mòbil. - Mòbil. - Mòbil... 

I – La majoria mòbil? 

GD – Si. 

I – Per tant, dius que la que xarxa que més utilitzes és?  

E3 – Instagram i Whatsapp. 

I – Per tant, quines són les xarxes que més utilitzes? Perquè utilitzes aquestes xarxes? 

E4 – Instagram i Whatsapp. 

La majoria d’entrevistats consideren que passen massa temps connectats a les xarxes socials 

i que no els hi aporta res positiu, que ho fan en un sentit d’oci i son més observadors que 

partícips. 

I – Consideres que el temps que estàs connectat és l’adequat? 

E2 – No, considero que passo molt temps i hauria de passar menys 

I – Perquè ho creus? 

E2 – Perquè no es tant productiu com el temps que hi passo. Em poso a mirar vídeos i coses i 

després de mirar-los, veus que has passat dos hores i penses que n’hi tret d’això, he perdut 

tota la tarda i no he fet res. 

I – Perquè penseu que passeu molt de temps? 

GD –  Perquè vas explorant i baixant fotos i penjant coses, i es passa molt de temps. - Si, xupa 

molt de temps. 

Alguns dels entrevistats encara que quantificant un temps d’ús elevat, no consideren que 

utilitzin massa temps les xarxes socials. 

I – Quan temps hi dediqueu normalment? 

GD – Uns 3 quarts al dia o una hora més o menys. - Jo 3 hores al dia i després de fer els 

deures. 

I – 3 hores al dia?  
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GD – Si. 

I – Però no consideres que passis molt temps? 

GD – No 

Un dels moments de més utilització és després de sopar a casa i també fora de casa,  durant 

el temps de trajectes que fan en els transports que utilitzen habitualment. 

I – Des d’on et connectes, es a dir des de quin espai físic, al carrer, a la teva habitació....? 

E4 – Des de cap en concret, quan m’he d’esperar al metro o estic a casa abans d’anar a dormir 

i abans de sopar també. 

I – Des d’on et connectes, es a dir des de quin espai físic, al carrer, a la teva habitació....? 

E2 – Quan estic esperant el bus o quan estic a casa a la tarda, a l’habitació, a la nit sobretot, al 

matí no, perquè no hi ha temps 

Els motius que manifesten com a interès per a connectar-se a les xarxes, recauen en gran 

mesura en veure que fan les seves amistats i poder-se comunicar amb elles, tot i que alguns 

d’ells també les fan servir per estar informats. 

I – Perquè utilitzes aquestes xarxes? 

E1 – Doncs perquè et pots comunicar fàcilment amb els amics i pots veure des de continguts, 

com per exemple mirar “memes” o per parlar amb gent o per saber que fan. 

I – Que et motiva doncs alhora de utilitzar les xarxes socials? 

E4 – En realitat no és que em motivi, és que tinc l’hàbit. Però el whatsapp per comunicar-me 

amb família, amics i per informar-me també si haig d’anar a entrenar, doncs m’avisen. I 

l’Instagram per tafanejar i penjar també fotos que m’agraden o que surto amb als amics i per 

tenir un record. També sobre tot per mirar “memes”. Tens com varies opcions i pots convinar 

també l’oci amb coses que m’interessen. Si segueixes coses de moviments polítics o així que 

si que m’interessen més. També per veure amics i persones que m’interessen. 

 

Consideren com a avantatges de les xarxes socials el fet de poder-se comunicar amb molta 

gent. En contra, consideren que depenent del contingut que es penja a les xarxes socials es 

té poca privacitat, també consideren com a negatiu, el fet de passar tant de temps connectats 

a les xarxes. 

      I – Quins avantatges i inconvenients creus que tenen les xarxes socials? 

     E1 – Doncs avantatges..... que pots comunicar-te amb moltíssima gent i inconvenients    depèn del 

que penges, doncs tens privacitat zero. 
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    I – Quins avantatges i inconvenients creus que tenen les xarxes socials? 

E4 – Crec que l’inconvenient més gran potser és el que et “xupen” molt el temps de moltíssima gent 

i també hi ha gent que exposa massa la seva privacitat i no té tanta privacitat. 

 

Tot i que la majoria han utilitzat xarxes socials diferents abans d’acabar utilitzant Instagram, 

consideren que aquesta és la que millor els hi funciona, degut a que la gran majoria de les 

seves amistats és la que fan servir. Per tant es pot considerar, que sobretot valoren les xarxes 

en funció de les persones que hi trobaran, ja que  Facebook, per exemple, és considerada per 

a gent gran. 

E – I podríeu analitzar una mica quines motivacions teniu per utilitzar unes xarxes socials en 

comptes d’unes altres? 

G – Doncs potser el que els teus amics facin servir més, si el teu cercle d’amistats tenen unes 

xarxes socials doncs tu fas servir la mateixa. 

- Però tots utilitzem Instagram pel tema de poder compartir fotos sense necessitat de molt 

temps i compartir-les és molt ràpid. 

- Si però potser si els teus amics no comparteixen fotos, o ho fessin a Facebook o d’altres...? 

- Ja, però com és que algú va començar a utilitzar Instagram en comptes d’alguna altre? 

- Perquè es va expandir, però si tu ara estàs acostumat a fer servir unes altres xarxes socials 

dubto que tu fessis servir Instagram. És a dir que si tens els teus amics a una xarxa no 

aniràs a una altre. 

 

La majoria manifesten no sentir preocupació pels comentaris que reben dels altres, tot i que 

en algun cas, busquen imitar conductes dels seus referents a la xarxa (Influencers). Tot i això, 

consideren que rebre comentaris de les seves amistats, serveix per reafirmar el vincle que 

tenen. 

I – Et preocupes pels comentaris que reps al penjar contingut? Es a dir si tens molts “me gusta”, 

etc.? 

E2 – No perquè no em comenten. A vegades em diuen que “guay” però res dolent mai, no 

crec que ningú a la nostra edat, digui ui, que lletja a la foto i tampoc t’hi fixes en això. 

I – Esperes algun tipus de resposta? 

E2 – Si, o sigui abans si. Perquè penjava moltes fotos i era com si fos influencer, però en veritat 

no tenia casi seguidors, els meus “likes”, que si arribava a cent likes, que si arribava a dos-

cents, que si m’han pujat els seguidors, que si seguir-me a Instagram... I ara no, perquè vaig 

tenir una època que no vaig penjar cap foto, després vaig esborrar-les totes i ara potser tinc 

nou fotos i no calen més, perquè si no m’obsessiono molt i no cal. 
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I – Et preocupes pels comentaris que reps al penjar contingut? Es a dir si tens molts “me gusta”, 

etc? 

E4 – Si són positius si, negatius em donen igual. Es que no en rebo de negatius, perquè la 

gent que tinc, doncs com que jo puc acceptar a qui vull i qui no, doncs no tindré gent que hem 

faci comentaris negatius. Si m’ha de fer comentaris negatius que no em segueixi. Els positius 

no em condicionen, però m’agrada que me’ls facin, surts bé, la foto és “chula”. 

 

Tots els entrevistats i els participants del grup de discussió, coincideixen que no els hi agrada 

tenir a família adulta a les xarxes socials, ja que no volen que sàpiguen el que parlen amb els 

seus amics i per tant, consideren que perdrien privacitat si els acceptessin. 

I – Molt bé, doncs ara passarem al bloc de referents i amistats. Teniu a familiars a les vostres 

llistes d’amistat? 

GD – No (la majoria). - Jo si, germanes  i ja està. - El meu cosí. - Jo tinc a la meva mare, i els 

tinc a tots. - Però els tens ocults a les històries? -Si. Hehehe. 

I – Ara el bloc del que parlarem, seran sobre referents i amistats. Tens familiars a la llista 

d’amistats? 

E3 – Bueno, els meus germans si, però els meus pares tenen Instagram i no els acceptaria 

mai. Me mare em va seguir un temps, però li vaig bloquejar les històries perquè després em 

comentava a les fotos dient-me: Ai quina nena més guapa! I em feia molta vergonya. A més, 

es com que em limitava molt alhora de penjar perquè faig molts comentaris. No és que sigui 

res comprometedor, però és com una mica més meu i que m’ho vegi me mare és... 

També eviten tenir amistat amb els seus pares ja que són considerats com l’autoritat que els 

pot castigar si veuen alguna cosa que no els agrada, i per vergonya a rebre possibles 

comentaris d’aquests, a les xarxes socials. 

I – I perquè no els voleu tenir? 

GD – Perquè tens una vida diferent la que tens a casa que amb els amics. O sigui, tu pots 

penjar, mira m’ho estic passant bé i estem fent no se que, i jo crec que me mare tampoc hagi 

de saber tampoc molt... I és que també són com l’autoritat, no? És a dir que si tu fas alguna 

cosa que potser els desagrada, doncs reps un càstig, però si en canvi ho fas sense que ho 

sàpiguen i vas algun lloc que no els hi agrada, doncs no t’ho deixaré veure. 

 

Alguns dels entrevistats i del grup de discussió consideren que es reprodueixen certs 

estereotips de gènere, per tant, consideren que els referents són diferents per nois i per noies. 

GD - Jo el que si que m’he fixat, és que els nois fem servir l’Instagram i les xarxes socials, de 

manera diferent a les noies, perquè per exemple la meva germana penja fotos d’ella i les seves 
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amigues, i en canvi, els meus amics pengen fotos de futbol, de basquet o d’esports en general. 

- Si però això no vol dir res. També hi hauran noies que els hi agradin els esports i nois que els 

hi agradi la moda. - Dins delmeu cercle d’amistat si que es veu una gran diferència, o sigui jo 

sé que és una diferència relativa, però dins del cercle d’amistats si que es veu una diferència 

entre nois i noies. - Si, jo crec que en general les noies es preocupen més per un tema d’imatge, 

però segurament és perquè la societat els ha fet ser així. - Però també els “influencers”, acabo 

de pensar, que almenys els que conec jo, els nois fan més coses de videojocs tot i que també 

hi ha alguna noia, però després les “influencers” noies, pengen coses més com, mira quin 

viatge, mira quin vídeo, mira que guapa surto, etc. 

Quan parlen sobre la relació dels pares amb les xarxes socials, critiquen l’ús que en fan i 

veuen la necessitat de distanciar-se. 

I – Quines diferències veieu? 

GD – Doncs que la seva vida privada és molt curta... O sigui jo veig a me mare bastant a casa, 

no a fora. I em fa gràcia perquè quan estan ells dos junts, no pensen en el mòbil. - Jo crec que 

és la generació que han nascut ells. - Si, però a Facebook si que hi ha molts adults. - Ja però 

estan penjant el seu dia a dia. - I a Instagram la meva mare està activa sempre, en “plan “ penja 

coses que em fan vergonya i que jo no entenc. 

Tots els entrevistats i els participants del grup de discussió consideren que la majoria d’usuaris 

de la xarxa, espectacularitzen la seva realitat per tal de mostrar més que com són, com els hi 

agradaria ser. També consideren que hi ha molta preparació alhora de penjar fotografies tot i 

que aparentment, puguin semblar fetes de manera espontània. 

I – Creus que la teva identitat real és la mateixa que la que publiques a la xarxa? 

E3 – Bastant si perquè realment això m’he preocupat bastant perquè la meva germana està 

com completament canviada de la personalitat que té, aleshores jo intento, com m’he donat 

conte d’això, intento que la meva personalitat sigui igual a Instagram que a la vida real, però 

també és veritat que si he de penjar coses a Instagram, tampoc penjaré coses on surti malament 

o on surtin defectes que jo cregui de mi mateixa, aleshores crec que vulgui o no la meva 

personalitat a Instagram és com una versió perfeccionada de lo que crec de mi. Si veig una foto 

que per exemple, a mi no m’agrada el meu nas de perfil i si tinc una foto que estic de perfil, 

doncs no la penjaré aleshores igual semblo una mica diferent, però depèn de què igual no ho 

penjo. Aleshores si que crec que canvia una miqueta, intento que no, perquè realment em dono 

conte d’això però és inevitable com si diguéssim. 

I - Penseu que us afecta a la vostra identitat aquest ús de les xarxes socials? 

GD –  Jo crec que tothom dirà que no, però que si, perquè tu no ficaràs una foto en la que 

creguis que surts malament, aleshores, o que creguis que la impressió que dona és dolenta, 
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aleshores vulguis o no, la impressió que estàs donant de les fotos que penges és com de la 

versió “guay” de tu o bona, que surti bé. 

En la mateixa línia, alguns dels entrevistats, consideren que el punt més àlgid d’aquesta 

espectacularització és quan es falseja la seva identitat, arribant a publicar fotografies que no 

són d’un mateix. 

GD - Doncs jo tenia un amiga, que penjava fotos que no era ella, i va tenir una època que li 

importava molt i penjava fotos d’algú que si assemblava una mica, i després penjava fotos i li 

demanaves erets tu la de les fotos? I ella et responia si. Era en “plan tia no em timis” i no ets 

tu. I es que al final és una imatge tant falsa de tu, que no ets tu... No és que estigues imitant 

algú, és que ja ni tant sols ets tu. 

Tots els entrevistats i els participants del grup de discussió, consideren que l’ús de les xarxes 

socials, no els hi influència ni els aporta res positiu en la construcció de la seva identitat. 

I – Com creus que participar en les xarxes socials t’ajuda en el teu creixement personal? 

E4 – Doncs no crec que ajudin eh... O sigui no crec que no t’ajudin, però tampoc crec que et 

facin ser millor persona, és que no... Únicament estan allà per tafanejar. Potser uneixen també 

una mica més els vincles d’amistat ja que, hi ha “memes” que t’agraden i aleshores li envies a 

algun amic i això és com que el fa riure i és com un donar i rebre d ’aquestes opinions i quan 

penges una foto doncs, penges una foto amb el teu amic, i aleshores aquell amic, pot pensar 

com que aprecies la seva amistat. Potser això si que ajuda en amistats, i ja esta. 

I – Com creus que participar en les xarxes socials t’ajuda en el teu creixement personal? 

E1 – No crec que m’ajudi, jo ja ho he dit, utilitzo Instagram per oci, per veure quin “memes” han 

penjat i compartir-lo. 

Coincideixen també a valorar que la força del grup és tant important que la gent que no publica 

continguts a la xarxa, són considerats poc sociables, ja que queden exclosos de l’entorn social 

i per tant, tenen menys opcions a consolidar els vincles existents. 

I – Quan formes part d’una xarxa social, creus que diu alguna cosa de tu i que formes part 

d’algun col·lectiu en concret? 

  E3 – Instagram és com que ho té tanta gent que ja no em sembla com si fos un col·lectiu, però 

hi ha algunes altres com “Tumbler” que hi ha poca gent que la té. Realment quan veus que algú 

la té, és com que et sents més unit perquè a més l’ambient es diferent a l’ Instagram i aleshores 

és com una mica més així. Però aleshores a Instagram no em sento com un col·lectiu, però si 

que quan hi ha algú que no el té, que és molt poca gent i preguntes: - Tens Instagram? I et diu: 

- No.. Doncs et quedes així com molt sorprès saps? Es com que queda fora del col·lectiu, jo no 

es com que em sento d’un col·lectiu perquè és com si tothom en tingués però quan veig algú 

que no en té és com estrany. 
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GD - Perquè es va expandir, però si tu ara estàs acostumat a fer servir unes altres xarxes 

socials dubto que tu fessis servir Instagram. És a dir que si tens els teus amics a una xarxa no 

aniràs a una altre. 

La majoria valora positivament compartir aficions i gustos a la xarxa amb les amistats virtuals, 

doncs els fa creure que tenen  un sentiment de pertinença als diferents grups o col·lectius 

existents. Per tant, es valora i es jutja a la persona segons els continguts que penja. 

I – Com creus que participar en les xarxes socials t’ajuda en el teu creixement personal? 

E4 – Doncs no crec que ajudin eh... O sigui no crec que no t’ajudin, però tampoc crec que et 

facin ser millor persona, és que no... Únicament estan allà per tafanejar. Potser uneixen també 

una mica més els vincles d’amistat ja que, hi ha “memes” que t’agraden i aleshores li envies a 

algun amic i això és com que el fa riure i és com un donar i rebre d’aquestes opinions i quan 

penges una foto doncs, penges una foto amb el teu amic, i aleshores aquell amic, pot pensar 

com que aprecies la seva amistat. Potser això si que ajuda en amistats, i ja esta. 

Alguns d’ells manifesten haver-se plantejat l’empremta digital que deixen de l’activitat 

realitzada a la xarxa i d’altres no s’havien plantejat mai aquest concepte. Tot i això, 

coincideixen en valorar possibles repercussions futures depenent del contingut que hagin 

publicat. 

I – Ara passem al bloc de l’empremta  digital. Quines conseqüències creus que pot tenir en el 

futur el fet de deixar una empremta digital a la xarxa? 

E3 – Doncs en el meu cas, tampoc té gaire. Però hi ha gent que si que ha penjat fotos súper 

provocatives o súper de festa i demacradíssim, doncs si després vas a buscar una feina o algú 

i veuen les seves xarxes socials, i veuen l’aspecte que realment té, i no quan no està a 

l’entrevista de treball, veuen la seva vida normal, doncs igual pot perjudicar, poden creure que 

no es responsable. Creuen que poden conèixer a la persona pel que ha penjat. 

E4 – Doncs fins ara de la meva experiència que he tingut, ha sigut bastant negativa pel fet de 

que veus coses que penjaves de petit i t’agafa vergonya de les coses que penjaves i dius “ostres 

que faig jo penjant això?”, però jo ara mateix em veig bé allò que penjo, però segurament quan 

sigui gran i vegi el que penjo actualment, doncs també tindré vergonya. 

I – Les empremtes digitals no en sou molt conscients per tant? 

GD – No. (coincideixen). - Tampoc no crec que em pugui fer alguna cosa que em pugui 

repercutir. - Home! Si penges segons quines coses si que passarà factura més endavant. 

 

Tots els participants de l’entrevista i del grup de discussió coincideixen al valorar que la seva 

activitat a les xarxes socials, no els implicarà repercussions negatives en el futur. Tot i això, 

afirmen que altres adolescents no són conscients dels perills que pot comportar l’empremta 
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digital, ja que consideren que els continguts que publiquen no són els adequats i  posen casos 

“d’amics”  com exemple. 

I - Per exemple si d’aquí deu anys busques feina, creus que t’influenciarà el que has publicat? 

E2 – No crec, si publiques un foto tipus “selfie” amb les amigues no t’influenciarà, si penges 

alguna cosa que es fa bastant viral i que més gent ho veu, doncs ja , molta gent sabrà.. Doncs 

mira aquella persona treballa per aquella empresa i llavors no sé, si has fet una competició de 

bàdminton i has guanyat no t’influenciarà per bo ni per dolent, però coses així que es puguin 

fer virals o que no siguin adequades doncs... 

I – Penseu que el contingut que pengeu a les xarxes socials tindrà algun tipus de repercussió 

en el futur? 

GD – Si. (coincideixen), Però depèn del contingut que penges, jo crec que si penges una selfie 

amb una amiga, a ningú l’interessarà. Però si envies segons quines fotos més privades encara 

que sigui només a una persona i no les pengis a les xarxes, doncs això si que repercuteix molt. 

I encara que només ho hagis enviat a una persona, això al final circula per molta gent. 

Alguns dels entrevistats quan veuen amb retrospectiva les publicacions passades, no es 

senten identificats amb els continguts que varen publicar en el seu moment  i no els agrada 

l’empremta que han deixat. 

I – Com t’influencia en el judici que tens dels teus contactes, la seva participació en les xarxes? 

E4 – Si, jo crec que es jutja bastant. Sovint cap a malament potser, perquè sempre ens fixem 

més en els errors dels demés que en les parts positives, però si veus que algú penja una cosa 

que dius, ostres “vaya pringat que ha penjat això”, o que veus que ha donat una opinió i dius 

“que fa?”, en “plan” si una nena petita penja una cosa que no li pertoca per edat i potser la mires 

i penses “què fa amb la seva vida?” i es clar jo quan era petit no era tant freqüent lo de les 

xarxes socials, potser les feies com els teus amics, però com eren de la mateixa edat, reies. 

Però si algú més gran veu el que deies, també et jutjaria, saps? 

La majoria dels participants de les entrevistes i del grup de discussió no s’han plantejat mai 

protegir la seva empremta ni la seva privacitat, doncs consideren molt pesat llegir la majoria 

de polítiques de privacitat que ofereixen les xarxes socials, tot i que alguns d’ells han modificat 

alguns dels paràmetres de privacitat. 

I – Quan t’apuntes a una xarxa social, ets conscient de les polítiques de privacitat que 

t’ofereixen, es a dir ho llegeixes i t’ho mires bé? 

E2 – No i això ho hauríem de fer tots i no. 

I – Quan t’apuntes a una xarxa social, ets conscient de les polítiques de privacitat que 

t’ofereixen, es a dir ho llegeixes i t’ho mires bé? 
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E3 – No, ho sigui et surt tot allò que vas posant “accepto” per en realitat no tinc ni idea de res. 

Si que sé, que hi ha un “montón” perquè el text és llarguíssim, però no me’n he llegit mai cap. 

I – Per tant quan entreu a una xarxa nova, la majoria no us llegiu la privacitat, sinó que és més 

endavant quan us hi preocupeu? 

GD – Jo mai he llegit el text. - Bueno a vegades no cal llegir-lo, només que miris els paràmetres 

de privacitat ja es suficient. Perquè per exemple el Whatsapp, no cal llegir-te res, només has 

de posar que no es vegi la hora i ja tens més privacitat. 

La majoria dels entrevistats i dels participants del grup de discussió coincideixen al afirmar 

que no es preocupen de les polítiques de privacitat al accedir a una xarxa social nova, però 

que ho fan quan porten un temps utilitzant-la. 

G.D – Si, a mesura que vas utilitzant i fent servir una aplicació, i vas entenent com funciona 

pots escollir. Però l’has de fer servir bastant per fixar-te amb els paràmetres. 

I - Sou tots coneixedors dels termes de privacitat quan entreu a una xarxa social? 

G – Si, però just quan entres no. És més endavant que investigues en aquestes coses. 
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6 RESUM DE RESULTATS 

1. El dispositiu més utilitzat per a connectar-se a les xarxes socials és el mòbil i acostumen 

a publicar 2 o 3 continguts al dia, tot i que consideren una problemàtica rellevant, el temps 

que hi dediquen. 

 

1.1. Acostumen a connectar-se després de sopar i en moments lliures. 

1.2. L’utilitzen bàsicament per publicar fotografies i el seu dia a dia. 

1.3. És considerat com un espai d’oci més. 

1.4. La percepció de temps adequat és variable depenent de l’individu. 

1.5. És considerat des d’un punt de vista negatiu i que no aporta res favorable. 

 

2. L’interès per participar a les xarxes socials recau en gran mesura de la necessitat d’establir 

relacions amb altres persones i/o pàgines d’interès, tanmateix utilitzen aquelles xarxes 

socials que són més utilitzades pel seu cercle d’amistats. 

 

2.1. Els interessa poder comunicar-se de manera immediata. 

2.2. Observar el contingut que publiquen les seves amistats. 

2.3. Mantenir-se informat dels temes d’actualitat. 

2.4. Seguir pàgines d’interès. 

2.5. Hi ha diferents xarxes socials que són considerades fora del seu context. 

 

3. Tot i la seva alta activitat a la xarxa no veuen amb preocupació la repercussió que tindran 

les seves publicacions. 

 

3.1. No es preocupen de rebre crítiques o comentaris desagradables. 

3.2. Els interessa tenir repercussions positives de les seves publicacions. 

 

4. Els referents que tenen en quan a l’ús de les xarxes socials, no acostumen a ser els pares 

o familiars. 

 

4.1. Poden tenir com a referents a Youtubers o Influencers. 

4.2. Pensen que els referents són diferents per nois i per noies i que per tant, es 

reprodueixen estereotips de gènere. 

4.3. Senten vergonya dels adults en quan a la manera que tenen d’interactuar amb les 

xarxes socials i no els solen acceptar, a vegades també és per por a possibles 

repercussions negatives derivades de les seves activitats a la xarxa. 
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4.4. Exclouen als familiars per poder tenir privacitat amb el seu grup d’amistats. 

 

5. Consideren que no hi ha diferència entre la seva identitat real i la virtual, tot i que quan 

aprofundeixen si que s’ adonen compte  que la imatge que volen donar a les xarxes, és la 

millor part de la seva identitat. 

 

5.1. Espectacularitzen la seva realitat per tal de mostrar més que com són, com els hi 

agradaria ser. 

5.2. En molts casos ofereixen una versió millorada d’ells mateixos. 

5.3. lguns adolescents veuen la necessitat d’espectacularitzar tant, que veuen de manera 

artificial alguns continguts que pretenen ser espontanis, quan en realitat pensen que 

estan molt treballats. 

5.4. Consideren i critiquen que el punt més àlgid d’aquesta espectacularització és quan 

algú falseja la seva identitat, arribant a publicar fotografies que no són d’un mateix.  

5.5. Creuen que l’ús de les xarxes socials, no els hi influencia ni els aporta res positiu en 

la construcció de la seva identitat. 

 

6. Donen molta importància  a que les seves amistats formin part de les xarxes socials que 

utilitzen. 

 

6.1. Les persones que no formen part de les xarxes socials, són valorades de manera 

negativa considerant que tenen un comportament estrany. 

6.2. Valoren positivament publicar les seves aficions per tal de trobar amistats que  tenen 

en comú els seus interessos. 

6.3. La interacció a les xarxes socials els permet reafirmar i consolidar els vincles que ja 

tenen. 

6.4. Es valora i es jutja a la persona segons els continguts que penja. 

 

7. Tenen poca consciència de les conseqüències que pot implicar l’empremta digital en el 

futur. 

 

7.1. Només consideren que la seva empremta pot ser negativa, si el contingut no és 

adequat. 

7.2. Afirmen que els adolescents en general, no són conscients dels perills que pot 

comportar l’empremta digital.  
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7.3. Quan veuen amb retrospectiva les publicacions passades, no es senten identificats 

amb els continguts que varen publicar en el seu moment  i no els agrada l’empremta 

que han deixat. 

7.4. Consideren molt feixuc llegir la majoria de polítiques de privacitat que ofereixen les 

xarxes socials, tot i això alguns es mostren interessats en modificar els paràmetres 

de privacitat d’aquelles xarxes socials que utilitzen més. 
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7 CONCLUSIONS 

Per tal d’elaborar les conclusions que trobareu a continuació, s’ha analitzat el resum de 

resultats obtinguts dins les entrevistes i el grup de discussió, enfront al marc teòric plantejat 

anteriorment, i es passa a valorar si les teories exposades pels diferents autors esmentats es 

reafirmen amb el que ens han dit els propis adolescents, aportant interpretacions subjectives 

de perquè a vegades en són coincidents i a vegades no.  

- En primer lloc es confirma que els adolescents utilitzen majoritàriament el mòbil en 

relació als altres dispositius per tal d’ interactuar a les xarxes socials. Tal com s’ha vist 

especificat en l’estudi de Fundación Telefónica (2017) i també en l’ estudi realitzat per 

l’ IAB sobre les xarxes socials (2017), en els que s’informa que el 86% dels joves té un 

telèfon intel·liegent, i que un 81’7% d’aquests, l’utilitza per accedir a aplicacions de 

missatgeria instantània, així com que un 77’5% l’utilitza per interactuar en les xarxes 

socials. Podem comprovar que això es dóna, ja que tots els entrevistats disposen d’un 

mòbil propi i que l’ús que li donen majoritàriament és per cobrir la necessitat de 

comunicar-se de forma instantània i entrar a les xarxes socials per tal d’interactuar amb 

les seves amistats fàcilment, en qualsevol moment i lloc. 

 

- L’estudi presentat per  l’ IAB (2017) afirma que Facebook és la xarxa per excel·lència, 

seguida per Whatsapp, tot i que els participants en l’estudi, no són usuaris de 

Facebook, sinó que és Instagram la que fan servir més. Des del meu punt de vista, 

Facebook no l’utilitzen ja que volen diferenciar-se i distanciar-se dels adults del seu 

entorn, que si que l’utilitzen. Mentre que es confirma que Whatsapp si que és utilitzada 

pels adolescents, ja que els hi facilita la comunicació del seu dia a dia amb el seu grup 

d’iguals i a la vegada, és la que serveix més d’enllaç entre els adults i ells. 

 

- Segons l’estudi realitzat per l’IAB (2017) una xarxa és utilitzada de mitja quatre 

vegades a la setmana, encara que algunes tenen uns usos més intensius, també ens 

indica que augmenta el temps dedicat a Instagram. Avaluant els resultats obtinguts, 

els adolescents participants de les entrevistes i del grup de discussió, accedeixen a la 

xarxa un temps elevat encara que en alguns casos, no veuen cap excés d’ús tot i que 

passen molt temps connectats. 

 

- Una altra conclusió que podem confirmar, és l’augment de temps dedicat a Instagram 

en el cas dels adolescents, doncs és la xarxa social on troben més fàcilment les seves 

amistats, que es fonamentalment el que més els motiva alhora d’utilitzar aquesta 

xarxa.  
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- A la vegada es confirma que la franja de temps en la que més s’utilitzen les xarxes 

socials, és la de 20:30h a 00:30h entre els usuaris de 16 a 45 anys, tal i com l’estudi 

de l’ IAB apunta, fet que coincideix amb la majoria de les opinions dels entrevistats.  

L’ augment d’ús de les xarxes socials en aquesta franja temporal coincideix en que és 

el moment lliure abans d’anar a dormir, on molts adolescents des de la seva habitació, 

aprofiten per connectar-se a la xarxa i així, trobar un moment d’oci un cop han realitzat 

les seves tasques. 

 

- Tal i com indica Santrock (2003), l’adolescència és l’etapa en la que es comença a 

construir la identitat i és el període fonamental pel desenvolupament psicosocial i el 

desenvolupament del “jo”. En aquesta fase l’adolescent pot considerar que les 

relacions familiars ja no són tant importants i poden donar més importància a les 

relacions d’amistat. Aquesta teoria ens la confirmen els resultats obtinguts de les 

entrevistes als adolescents, on observem que la majoria no accepta als seus familiars 

com a amistats a algunes de les xarxes socials que utilitzen. Molts d’ells es senten 

avergonyits de l’ús que fan els adults de les xarxes socials i opino que queda palesa l’ 

existència d’una escletxa generacional entre els diferents usos d’aquests dos 

col·lectius, que dificulta que els adults actuïn com a referents positius, i molts 

adolescents busquin referents mediàtics que representin els seus interessos 

(influencer). 

 

- Segons Castells (2007) assolir una identitat implica conèixer les aptituds i capacitats, 

saber quins valors es tenen, com es reacciona envers els altres i la percepció que 

aquests tenen de nosaltres. Els adolescents amb els que s’ha estat treballant, 

inicialment consideraven que utilitzar les xarxes socials, no els repercuteix amb la 

formació de la seva identitat, i que no els interessa la percepció que puguin tenir els 

altres, reflectida en valoracions positives o negatives des de l’aplicació que utilitzen. 

Des del meu punt de vista, encara que ells donin com a resposta que no els importa, 

aprofundint en com viuen els comentaris positius o negatius, veig que generalment si 

que li donen importància, ja que acaben verbalitzant que quan tenen comentaris 

positius es posen contents i també consideren, que el fet de rebre comentaris, és una 

manera de reafirmar el vincle d’amistat que tinguin. En canvi, si la valoració és negativa 

poden arribar a esborrar el contacte. També es pot observar com es preocupen de les 

repercussions en forma de “m’agrada” que calculen que tindran al publicar un 

contingut, fet que en molts casos provoca que intentin transmetre als seus contactes, 

una versió millorada d’ells mateixos. De la mateixa manera Kimmel i Weiner (1998) 
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consideren que els adolescents són conscients que tenen una audiència que els 

observa, i per tant, utilitzen una estratègia que té com a principal objectiu donar una 

bona imatge i aconseguir que la percepció que tinguin els altres, sigui positiva. És a 

dir amb una observació més profunda de les respostes que donen, considero que hi 

ha un desconeixement per part de l’adolescent, de quins són els trets característics de 

la construcció de la identitat. 

 

- Un altre factor que cal tenir en compte és el que apunta Sibilia (2008) en el que el “Jo 

“ adolescent és fràgil, i per constatar la seva pròpia existència, s’ha de fer visible a 

qualsevol preu, espectacularitzant la seva realitat per tal de mostrar més que com són, 

com els hi agradaria ser. Aquesta teoria es confirma amb les afirmacions que fan els 

adolescents entrevistats que veuen que alguns continguts que es publiquen, i que 

pretenen ser espontanis, en realitat han estat molt treballats i donen la sensació de ser  

artificials. A la vegada consideren i critiquen, que hi ha gent que falseja la seva identitat, 

arribant a publicar fotografies que no són d’ells mateixos. Fet que confirma la teoria de 

Turkle (1995) en la que comenta que els adolescents adopten diferents rols, arribant 

fins i tot a ocultar totalment la identitat o bé, exagerant alguns trets de la personalitat 

amb l’objectiu de sentir-se famosos i amb molt reconeixement. 

 

- Segons Madden (2007) totes les dades i moviments que es realitzen a la xarxa queden 

registrats i encara que es necessitin professionals informàtics i programes concrets, 

es pot extreure la informació de qualsevol usuari. En el cas dels adolescents 

entrevistats mostren poca consciència del que pot implicar l’empremta digital ni en el 

present ni en el futur i pensen que només els podrà afectar segons el contingut que 

publiquin. Quan s’amplia la informació de l’empremta digital, detecto el 

desconeixement i la sorpresa que els provoca sentir-se vigilats juntament amb les 

conseqüències que se’n poden derivar. 

 

- Sovint és l’usuari de les xarxes socials el que de forma voluntària confia en aquestes 

plataformes  d’informació de la seva persona per tal de construir el seu perfil. Aquesta 

informació pot ser utilitzada per les empreses amb la finalitat d’aconseguir una font 

d’ingressos addicionals (Ragneda, 2011). Quan s’ha plantejat aquest tema en el grup 

de discussió, podem observar que la privacitat i l’empremta digital, són dos grans 

desconeguts pels adolescents, de tal manera que només veuen riscos quan el 

contingut que s’ha penjat consideren que es negatiu i en relació a les polítiques de 

privacitat que ofereixen les diferents xarxes socials, pensen que és molt feixuc llegir-
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les abans de formar-hi part, limitant-se en alguns casos a modificar alguns paràmetres 

de privacitat posteriorment. 

 

- No es mostren conscients que qualsevol procés que realitzin a Internet, com pot ser 

visitar pàgines web, compres online, etc. és també empremta digital de la qual es pot 

fer un seguiment per agents externs (Madden, 2007). Fet que es confirma amb les 

exposicions dels adolescents. 

 

- Per tot el que s’ha comentat l’empremta digital pot posar en perill la privacitat dels 

usuaris i la converteix en un dret individual, que requereix la responsabilitat col·lectiva. 

És a dir preservar la privacitat depèn d’un mateix, dels vincles amb qui conviu a la 

xarxa i de que socialment es posin límits a la innovació irresponsable (Arroyo, 2015). 

Els participants de la investigació, en aquest sentit, només són una mica conscients 

de la seva empremta digital quan veuen en retrospectiva les seves publicacions 

passades, no sentint-se identificats amb els continguts que varen publicar anteriorment 

i majoritàriament, no els agrada l’empremta que han deixat.  Considero que és degut 

a que la construcció de la identitat és un procés evolutiu que es va transformant al llarg 

de tota la vida i que quan l’observen en la perspectiva que ofereix el temps, no es 

senten identificats amb la identitat exposada a la xarxa en el seu moment, per ser 

desconeixedors de quins són els trets fonamentals de construcció de la identitat. 
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8 PROPOSTES DE MILLORA 

Al llarg del treball hem pogut detectar que estan apareixent noves vulnerabilitats vinculades 

al ús que els adolescents fan de les xarxes socials. Em preocupa, com educador social,  que 

l’adolescent desconegui el concepte d’identitat i el factors que intervenen en la construcció 

de la mateixa, que siguin desconeixedors de que l’ús de les xarxes socials, els fa tenir una 

empremta digital que els pot ser desfavorable en algun moment de la seva vida i que aquest 

mateix desconeixement faci que puguin perdre un dret individual tant important per la 

persona, com és la privacitat.  

Per fer-ho, cal evitar actuacions limitadores i prohibitives, i realitzar un acompanyament 

pedagògic de l’ús de les xarxes, doncs en qualsevol procés educatiu que realitzem, cal tenir 

en compte als adolescents i donar-los un paper rellevant, ja que són ells i elles els 

protagonistes i se’ls ha d’educar perquè siguin el més autònoms possibles. 

Els referents que han d’acompanyar en aquest procés educatiu cal que siguin persones ben 

valorades pels adolescents, doncs tal i com hem pogut observar, es distancien d’aquells 

referents que valoren que fan un mal ús de les xarxes. 

És per aquest motiu que amb les següents propostes, es pretén dotar al adolescent d’eines i 

recursos que li permetin trobar la manera adequada d’interactuar per la xarxa per tal de que 

en el futur, sàpiguen identificar les amenaces o els perills que es susciten d’aquesta activitat. 

8.1 Propostes 

1. Elaborar un projecte educatiu amb l’ objectiu d’arribar al màxim d’adolescents per tal 

d’aprofundir en els següents conceptes: 

o Què és la identitat, quins són els processos de construcció de la identitat i quins són 

els elements que hi participen. També ha d’incloure una valoració de la diferència 

que hi ha entre identitat virtual i presencial a fi de intentar ajustar-les al màxim i evitar 

crisis d’identitat. 

o Què és l’empremta digital, basada en l’activitat pròpia de forma voluntària o 

involuntària i basada en l’activitat de tercers i quins riscos implica tenir una empremta 

digital incorrecte. 

o Què és la privacitat com a dret individual i quins mecanismes estan disponibles 

protegir la privacitat. 

 



Com construeixen els adolescents la seva identitat a la xarxa digital 
TFG Educació Social 2017/2018 – Gerard Blanch 

52 
 

2. Una vegada realitzat el projecte, caldria utilitzar diferents vies de transmissió per tal 

d’aconseguir un treball multidisciplinari i transversal que marqui una línia conjunta 

d’actuació als diferents agents que participen de l’educació dels adolescents: 

o Centres d’ensenyament: Seminaris, xerrades i col·loquis, dirigits als adolescents i 

mestres. 

o Contactar amb les associacions de pares i mares, per tal de fer seminaris, xerrades i 

col·loquis. 

o Mitjançant els departaments de Serveis Socials del territori, contactar amb les 

diferents entitats vinculades als adolescents, per tal d’oferir el mateix projecte 

educatiu, als adolescents i als diferents agents educatius que hi participen. 

o Utilitzar les xarxes socials, per tal de contactar amb els “influencers” que tinguin un 

gran nombre de seguidors adolescents, per tal de que siguin prescriptors del nostra 

projecte. 

o Aprofitar el màxim de mitjans tècnics més propers als adolescents, per tal de fer viral 

el contingut del nostra projecte (programes de radio i tele, petits vídeos a Youtube, 

etc.) 

Com a punt final, caldria també fer una tasca de conscienciació a aquelles empreses que 

dissenyen les aplicacions o les xarxes socials, ja que cal procurar que les polítiques de 

privacitat siguin entenedores pels adolescents de tal manera que no els hi sigui feixuc llegir-

les i que al acceptar-les siguin coneixedors reals del que estan acceptant.  
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ANNEXOS: 

1. Instrument metodològic 

2. Permís patern 
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ANNEX 1: Instrument metodològic  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUP DE DISCUSSIÓ ENTREVISTES 

 

Dispositius 

- Conèixer quins són els dispositius des 

dels que es connecten a les xarxes 

socials. 

- Conèixer els espais físics des dels que es 

connecten a les xarxes socials. 

- Conèixer els moments i la temporització  

que dediquen a connectar-se a les xarxes 

socials més habitualment. 

- Amb quina freqüència penges continguts a 

la xarxa?  

- Quins dispositius fas servir per a connectar-

te a la xarxa? 

- Ets propietari d’aquests dispositius?  

- Consideres que el temps que dediques a les 

xarxes socials és adequat? 

- On et connectes? Des de quin espai físic? 

 

 

Web 2.0 i xarxes socials 

- Analitzar quines són les xarxes que més 

utilitzen. 

- Analitzar les motivacions que els porten a 

utilitzar unes xarxes en comptes d’altres. 

- Descriure quina trajectòria han tingut en 

l’ús de les xarxes socials. 

- Analitzar l’ús que fan de les xarxes socials. 

- Quina evolució has tingut a les xarxes 

socials? Utilitzes xarxes que abans no 

utilitzaves? 

- Quines són les xarxes que més utilitzes? 

Perquè utilitzes aquestes xarxes? 

- Quins avantatges i inconvenients penses 

que tenen les xarxes socials? 
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- Que et motiva alhora d’utilitzar les xarxes 

socials? 

- Quin contingut acostumes a penjar a les 

xarxes socials? 

 

 

 

Referents i amistats 

- Analitzar quina percepció tenen de les 

seves amistats i familiars a les xarxes 

socials. 

- Conèixer quines són les relacions que 

estableixen amb els familiars i/o amb els 

seus referents. 

- Analitzar quines són aquelles persones 

que esdevenen referents a les xarxes 

 

- Tens a familiars a la llista d’amistats?  

- Vigiles el contingut que penges d’aquelles 

persones que tens com amistats? Perquè? 

- Et preocupes dels comentaris que reps al 

penjar algun contingut? De quina manera? 

- Tens algun referent per com utilitza les 

xarxes socials? Quina importància li dones? 

 

 

Identitat digital 

- Descriure com afecta l’ús de les xarxes 

socials en la identitat adolescent. 

- Descriure quina diferència consideren que 

tenen entre la seva  identitat real i la 

identitat virtual. 

- Analitzar el creixement individual a través 

de l’ús a les xarxes.   

- Les opinions que tenen terceres  persones a 

les xarxes socials, influeixen en la teva 

manera de pensar? 

- Quant formes part d’una xarxa social en 

concret, creus que diu alguna cosa de tu i 

que formes part d’un col·lectiu en concret? 
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- Analitzar la repercussió que tenen els 

comentaris rebuts en la seva activitat a la 

xarxa en la seva manera de ser i de fer. 

- Descriure com perceben la seva identitat 

digital. 

 

- Com creus que participar en les xarxes 

socials t’ajuda en el teu creixement 

personal? 

- Com t’influencia en el judici que tens dels 

teus contactes, la seva participació a les 

xarxes? 

- Creus que la teva identitat real és la mateixa 

que públiques a la xarxa? 

- De quina manera et sents identificat amb el 

que penges a les xarxes? 

 

 

 

Empremta digital 

- Analitzar el grau de consciència que tenen 

sobre l’empremta digital que deixen en l’ús 

a les xarxes. 

- Analitzar quines són les repercussions 

que consideren que tindran en el futur, de 

l’empremta digital que deixen. 

- Quines conseqüències creus que pots tenir 

en el futur, el fet de deixar una empremta 

digital a la xarxa? 

- Si vas a buscar feina, com creus que 

t’afectaria que l’empresa en la que sol·licites 

la mateixa, tingués accés a visualitzar el 

contingut que has penjat a les xarxes? 

Perquè? 

- T’has plantejat mai l’empremta digital que 

deixes a la xarxa? 
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- Quines preocupacions tens de l’empremta 

digital que deixes a la xarxa. 

 

 

Privacitat 

- Analitzar el coneixement que tenen de les 

polítiques de privacitat  de les diferents 

xarxes socials. 

- Conèixer com protegeixen la seva 

privacitat. 

- Analitzar si tenen en compte la privacitat 

dels altres 

- Com creus que les xarxes socials haurien d’ 

ajudar a mantenir aquesta privacitat i 

l’empremta que deixes? 

- Com creus que pots protegir la teva 

privacitat i l’empremta que deixes a la xarxa? 

- Consideres que en algun moment han penjat 

contingut de tu, que vulnerava la teva 

privacitat? Creus que ho has fet tu alguna 

vegada? 

- Quan t’apuntes a una xarxa social, ets 

conscient de les polítiques de privacitat que 

ofereixen? 
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ANNEX 2: Autorització per les entrevistes i el grup de discussió 

Salutacions, 

Sóc en Gerard Blanch, alumne d’educació social a la Universitat de Vic, que estic realitzant el 

meu treball de fi de grau.  

Per donar resposta a les preguntes d’investigació, haig de saber el que pensen els 

adolescents envers a l’ús de les xarxes socials. 

Per aquest motiu demano la seva autorització per si els seu fill/a pot participar en la 

investigació. 

Les seves respostes seran anònimes, confidencials, registrades amb gravació d’audio i només 

utilitzades per la realització del meu treball. 

Gràcies per endavant per la seva autorització. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerard Blanch Serra    Firma pare/ mare o tutor 
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TRANSCRIPCIÓ ENTREVISTES 

Reconeixerem la figura del investigador amb la inicial I i als entrevistats amb la inicial E 

més la numeració de l’entrevista.  

En cas de voler escoltar l’ àudio, estan en disposició de l’autor. Només cal demanar-les 

amb una autorització de la universitat, ja que és material confidencial per protecció del 

menor. 

 

Entrevista 1: 

I – Dons t’explico, jo em dic Gerard Blanch, estic estudiant Educació Social i estic fent 

el Treball de Final de Grau (TFG) i el realitzo en base a les següents preguntes de 

recerca: 

- Com diferencien els adolescents la seva identitat real  de la virtual?  

- Quines conseqüències creuen que pot tenir  la seva empremta 

digital? 

Bé, ara començarem en primer lloc, fent unes preguntes molt simples de tu i després 

passarem a les preguntes concretes del tema. 

I – Edat?  

E1 – 15 anys 

I – Quin curs  fas? 

E1 – 4art. d’ESO 

I – Vius amb els teus pares? 

E1- Si 

I – Tens germans? 

E1 – No 

I – Ara passo a preguntar-te les diferents qüestions que he preparat 

I – Veuràs que hi ha diferents blocs, que t’aniré explicant. El primer de tots es el tema 

dels dispositius que utilitzes (mòbil, tablet, ordinador, etc.). Els dispositius que fas servir 

per connectar-te a la xarxa son teus? 

E1 - Si 
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I – Des de quin dispositiu et connectes més? 

E1 – Des del mòbil 

I – Consideres que el temps que estàs connectat es excessiu o l’adeqüat? 

E1 – Durant un temps vaig abusar, però després m’he anat controlant 

I – M’interessa saber amb quina freqüència penges continguts a la xarxa mes o menys? 

E1 – Mes o menys cada dia, un o dos cops al dia 

I – Bé, ara passem al bloc de web 2.0 i xarxes socials. Voldria que m’expliquessis quina 

evolució has tingut en l’ús de les xarxes socials, es a dir vas començar en una xarxa 

social al principi i després has anat canviant? 

E1 – Si, vaig començar amb el Gmail i després vaig tenir Facebook i després a Instagram 

que es el que més utilitzo, juntament amb el Whatsapp 

I – I ara utilitzes xarxes que abans no utilitzaves? 

E1 – Si, l’Instagram 

I – Per tant, dius que la que més utilitzes es Instagram? 

E1 – Si, junt amb el Whatsapp 

I – Perquè utilitzes aquestes xarxes? 

E! – Doncs perquè et pots comunicar fàcilment amb els amics i pots veure des de 

continguts, com per exemple mirar “memes” o per parlar amb gent o per saber que fan 

I – Es a dir, l’utilitzes en qüestió d’oci i per relacions socials, oi? 

E1 – Si 

I – Perquè fas servir més l’Instagram que altres xarxes? 

E1 – Doncs perquè l’Instagram, a part de que la utilitza més gent, es poden fer més 

coses que mirar converses i tal. Es més fàcil per mirar fotos, vídeos i tal i les històries 

també tiren molt 

I – Quins avantatges i inconvenients creus que tenen les xarxes socials? 

E1 – Doncs avantatges..... que pots comunicar-te amb moltíssima gent i inconvenients 

depèn del que penges, doncs tens privacitat zero 
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I – A que et refereixes amb privacitat zero? 

E1 – Doncs si tu poses per exemple que estàs de viatge en un altre país, llavors tothom 

sap que la casa està lliure. Si penges fotos amb els teus pares, encara amb més raó i si 

no tens la compta privada que només la vegi qui vols que la vegi, doncs pot suposar 

algun problema 

I – Molt bé, després ja entrarem amb més profunditat en aquest tema 

I – Que et motiva doncs alhora de utilitzar les xarxes socials? 

E1 – Dons si faig una foto xula, la penjo, o si veig alguna cosa que m’interessa la pots 

gravar i després penjar.  

I – Quin contingut acostumes a penjar a les xarxes socials? 

E1 – Fotografies i comentaris, es a dir si hi algú ha penjat alguna cosa graciosa o que 

pugui comentar, tot i que de penjar no ho faig gaire, soc més consumidor. 

I – Ara el bloc del que parlarem, seran sobre referents i amistats. Tens familiars a la llista 

d’amistats? 

E1 – A whatsapp si, a les altres, no 

I – De cap familiar? 

E1 – No 

I – Vigiles el contingut que penges d’aquelles persones que tens amistat? 

E1 – Si, de fet un cop al mes, o cada dos mesos o així, doncs miro qui tinc agregat i si 

no vull que em segueixin 

I – Et preocupes pels comentaris que reps al penjar contingut? Es a dir si tens molts “me 

gusta”, etc? 

E1 – La veritat es que no, si faig un comentari públic que si que els tinc, me la suda 

bastant 

I – Esperes algun tipus de resposta? 

E1 – No, mai, mai, mai, no m’importa 

I – I tens algun referent de com utilitza les xarxes socials? 

E1 – Ens han fet moltes xerrades, com sempre i una mica doncs això, compte amb el 

que penges i en qui et segueix 



Transcripcions 
TFG Educació Social 2017/2018 – Gerard Blanch 

 

5 

I – Com a referent, em refereixo a alguna persona que tu et vols assemblar per com 

utilitza les xarxes? 

E1 – No se que vol dir utilitzar correctament les xarxes, jo el que sé que utilitzar-la bé es 

no penjar qualsevol cosa que et  pugui comprometre, bàsicament perquè allò queda 

escrit, si tu dius una parida, després t’ho poden tirar en cara. 

I – Ara passem al bloc de la identitat. Les opinions que tenen terceres persones que 

tens a les xarxes socials, influeixen d’alguna manera en la teva manera de pensar? 

E1 – No, perquè arriba un punt que si m’està dient alguna cosa per ofendrem  o em vol 

fer mal, m’és igual, això vol dir que no es una amistat meva i que es algú que et va a 

tocar els ous o molestar 

I – Tu segueixes alguna pàgina pel seu contingut? I creus que influeixen la teva manera 

de pensar? 

E1 – Si i tant moltes pàgines, però no m’influeixen ja que segueixo a la gent que penja 

“memes” o coses divertides o si segueixo alguna pàgina es perquè hi ha algun concurs 

que m’interessa, no em toca mai res, però s’ha de provar 

I – Quan formes part d’una xarxa social, creus que diu alguna cosa de tu i que formes 

part d’algun col·lectiu en concret? 

E1 – No, això ho he pensat i crec que no perquè per exemple tota la meva classe doncs 

utilitza Instagram amb bastanta freqüència, la gracia es que allà pots seguir el que et 

dona la gana i pots seguir lo que més t’interessi, si t’agrada el futbol, miraràs les coses 

de futbol. Jo crec que no m’influencia, però pot ser que hi hagi gent que si 

I – Com creus que participar en les xarxes socials t’ajuda en el teu creixement personal? 

E1 – No crec que m’ajudi, jo ja ho he dit, utilitzo Instagram per oci, per veure quin “meme” 

han penjat i compartir-lo  

I – Com t’influencia en el judici que tens dels teus contactes, la seva participació en les 

xarxes? 

E1 – En res.  

I – O sigui pel fet de que pengin un determinat contingut, a tu t’influencia alhora de veure 

aquella persona d’una manera o d’un altre? 
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E1 – No, perquè jo la gent amb la que em relaciono, busco que no sigui falsa, si es d’una 

manera amb alguns i d’altre amb els altres, no m’interessa, La gent que jo segueixo, són 

amics i ja se com son i per això no em sorprèn  

I – Creus que la teva identitat real es la mateixa que la que publiques a la xarxa? 

E1 – Si, penjar fotografies que es queden allà, no les penjo mai, depèn de quines, si surt 

alguna foto xula, doncs si, però sobretot jo publico històries, petits vídeos de quinze 

segons de mi o de coses que estiguin passant. L’altre dia vaig penjar com un nen penjant 

un jerseis perquè no tenien persianes. 

I – I de quina manera et sents identificat amb el que penges a la xarxa? 

E1 – Doncs que es el meu dia a dia, i que si algú  està gravant totes les meves històries, 

a part de fer-me por doncs podria dir “ostres es veritat”. 

I – Ara passem al bloc de l’empremta  digital. Quines conseqüències creus que pot tenir 

en el futur el fet de deixar una empremta digital a la xarxa? 

E1 – Doncs si tu has penjat alguna cosa que ha ofès o que pot anar en contra de la llei, 

doncs després se’t pot anar a buscar, perquè tot això es queda gravat  

I – Si vas a buscar feina, en el futur, com creus que t’afectaria la teva empremta digital, 

es a dir que l’empresa a la que sol·licites la feina,  tingués accés a visualitzar el que vas 

penjar en el seu moment?  

E1 – No deixaria que tingués accés 

I – T’has plantejat alguna vegada l’empremta que deixes a la xarxa? 

E1 – Si, més d’un cop i he pensat que millor no penjar “parides” perquè et pot afectar 

I – Quines precaucions  tens per evitar deixar empremta digital? 

E1 – Posar tot en privat i que no puguin entrar al teu perfil i si ho fan només poden veure 

la meva foto de perfil, que surto jo d’esquena. 

I – Doncs ara parlarem del tema privacitat. Com creus que protegeixes  la teva empremta 

i privacitat? 

E1 – Doncs fer que la gent no pugui entrar als teus comptes, no deixa la contrasenya a 

ningú, això sobretot i sempre que obres el teu compte des d’altre dispositius, tancar-ho 

bé i no penjar qualsevol cosa que després et puguis penedir 
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I – Quan t’apuntes a una xarxa social, ets conscient de les polítiques de privacitat que 

t’ofereixen, es a dir ho llegeixes i t’ho mires bé? 

E1 – La veritat es que no, no ho miro molt, es com quan no mires les instruccions i tot 

això, normalment no ho fas. I just després el que em va sorprendre es que a Instagram 

tot el que tu penges, ho poden utilitzar, perquè a la que ho penges es seu i des de llavors 

vaig més en compte 

I – Molt bé, vols afegir alguna cosa més d’algun dels blocs o d’alguna cosa que creguis 

que no em comentat  

E1 – No, es que jo a les xarxes socials, per penjar jo coses, molt poc, tres o quatre cops 

a la setmana, penjo coses, però l’utilitzo molt més per mirar el que han publicat 

I – O siguis ets mes observador? 

E1 – Si  

I – Molt be, moltes gràcies per participar. 

 

Entrevista 2: 

 

I – Dons t’explico, jo em dic Gerard Blanch, estic estudiant Educació Social i estic fent 

el Treball de Final de Grau (TFG) i el realitzo en base a les següents preguntes de 

recerca: 

- Com diferencien els adolescents la seva identitat real  de la virtual?  

- Quines conseqüències creuen que pot tenir  la seva empremta 

digital? 

Bé, ara començarem en primer lloc, fent unes preguntes molt simples de tu i després 

passarem a les preguntes concretes del tema. 

I – Edat?  

E2 – 15 anys 

I – Quin curs  fas? 

E2 – 4art. d’ESO 

I – Vius amb els teus pares? 
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E2- Si 

I – Tens germans? 

E2 – Si, dos mes grans  de 19 i 17 anys 

I – Ara passo a preguntar-te les diferents qüestions que he preparat 

I – Veuràs que hi ha diferents blocs, que t’aniré explicant. El primer de tots es el tema 

dels dispositius que utilitzes (mòbil, tablet, ordinador, etc.). Els dispositius que fas servir 

per connectar-te a la xarxa son teus? 

E2 - Si 

I – Des de quin dispositiu et connectes més? 

E2 – Des del meu mòbil 

I – Consideres que el temps que estàs connectat és l’adequat? 

E2 – No, considero que passo molt temps i hauria de passar menys 

I – Perquè ho creus? 

E2 – Perquè no es tant productiu com el temps que hi passo. Em poso a mirar vídeos i 

coses i després de mirar-los, veus que has passat dos hores i penses que n’hi tret d’això, 

he perdut tota la tarda i no he fet res 

I – Des d’on et connectes, es a dir des de quin espai físic, al carrer, a la teva habitació....? 

E2 – Quan estic esperant el bus o quan estic a casa a la tarda, a l’habitació, a la nit 

sobretot, al matí no, perquè no hi ha temps 

I – M’interessa saber amb quina freqüència penges continguts a la xarxa mes o menys? 

E2 – Una foto cada dos setmanes, però les històries de 24 hores,  penjo moltes,  cada 

dia dos o tres històries. 

I – Bé, ara passem al bloc de web 2.0 i xarxes socials. Voldria que m’expliquessis quina 

evolució has tingut en l’ús de les xarxes socials, es a dir vas començar en una xarxa 

social al principi i després has anat canviant? 

E2 – Si,  al principi havien més, i un tenia Telegram, l’altre Whatsapp, l’altre Facebook, 

l’altre Instagram i un Snapchat i ara es com que jo crec que encara que tingui altres 

xarxes, la que reina més es Facebook, Instagram, Twitter i Whatsapp i en canvi quan 
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vaig descobrir les xarxes socials doncs hi havia co més varietat i tal, i ara és com més 

monòton, en plan instagram i això. De fet faig servir Whatsapp i Instagram. 

I – Facebook no? 

E2 – No, tinc una compte i tot, però no, perquè els pares la fan servir. 

I – I ara utilitzes xarxes que abans no utilitzaves? 

E2 – Si, l’Instagram 

I – Per tant, dius que la que més utilitzes es Instagram? Perquè utilitzes aquestes 

xarxes? 

E2 – Si i el Whatsapp, doncs perquè whatsapp és molt fàcil trucar i tot i tothom o la 

majoria de la gent de la meva edat té Whatsapp i això, i Instagram perquè la majoria 

d’adolescent la tenen. Tinc amigues que fins i tot no tenen mòbil, però Instagram si que 

el tenen. A més, si coneixes a algú de festa, busques el seu nom a Instagram i és molt 

fàcil per després trobar a les persones. 

I – Quins avantatges i inconvenients creus que tenen les xarxes socials? 

E2 – Doncs avantatges també el que deia, conèixer més gent o mira aquest és amic 

d’amic, i si te’l trobes pel carrer potser el saludares i veuràs que fa i tal, però arriba un 

punt que tampoc està tant bé estar pendent, veus algu i ja fas foto a tot per penjar-ho i 

tampoc mola. O estar-te tota la tarda veient com la gent penja coses i tu no has fet res, 

que si un va entrenar, que si l’altre ha quedat, i tu estàs a casa mirant com ho fan. 

I – Que et motiva doncs alhora de utilitzar les xarxes socials? 

E2 – Que molta gent l’utilitza i que no sé, és com que ho normalitzes perquè la gent de 

la teva edat ho fa, però en part tampoc en té molts d’aventatges. 

I – Quin contingut acostumes a penjar a les xarxes socials? 

E2 – Doncs fotos amb amigues o fotos de paisatges i coses així. 

I – Comentaris o només fotos? 

E2 – Si, també comentaris o retwitts que trobo. Bueno retwitts de Instagram que ho 

trobes interessant i ho penges. 

I – Ara el bloc del que parlarem, seran sobre referents i amistats. Tens familiars a la llista 

d’amistats? 

E2 – Si als contactes de número i tal, pel whatsapp 
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I – I a les altres xarxes? 

E2 – Si al Facebook també tinc al meu pare, a la meva àvia que té Facebook, a me mare 

i els meus germans i tot. A Instagram, doncs me mare en té i em segueix i tot, però no 

em fa gaire gràcia, ja no pel fet de si penjo alguna cosa no vulgui que ho vegi, sinó 

perquè són coses meves, amb amigues i tampoc té molt a veure. 

I – Vigiles el contingut que penges d’aquelles persones que tens com a amistats? 

E2 – Si, que ho faig perquè a mi no m’agradaria que m’ho fessin. Alguna foto que no vull 

que pengin si dic que l’esborrin, l’esborren al moment. 

I – Et preocupes pels comentaris que reps al penjar contingut? Es a dir si tens molts “me 

gusta”, etc.? 

E2 – No perquè no em comenten. A vegades em diuen que “guay” però res dolent mai, 

no crec que ningú a la nostra edat, digui ui, que lletja a la foto i tampoc t’hi fixes en això.  

I – Esperes algun tipus de resposta? 

E2 – Si, o sigui abans si. Perquè penjava moltes fotos i era com si fos influencer, però 

en veritat no tenia casi seguidors, els meus “likes”, que si arribava a cent likes, que si 

arribava a dos-cents, que si m’han pujat els seguidors, que si seguir-me a Instagram... I 

ara no, perquè vaig tenir una època que no vaig penjar cap foto, després vaig esborrar-

les totes i ara potser tinc nou fotos i no calen més, perquè si no m’obsessiono molt i no 

cal. 

I – I tens algun referent de com utilitza les xarxes socials? 

E2 – Algun referent tipus “influencer” o alguna cosa així? 

I – Si, per exemple 

E2 – Em va a èpoques, perquè clar, potser tinc tres mesos que sóc molt fan d’una noia 

que fa molts viatges i tot, però després dic, aquesta perquè té diners, no tots som així. 

Després potser em faig fan d’una que és súper guapa i tot, i després la segueixes i dius, 

m’agradaria ser com ella, però mires gent al carrer i veus que no són com aquella noia. 

Vaig seguint i després els vaig deixant de seguir. 

I – Ara passem al bloc de la identitat. Les opinions que tenen terceres persones que 

tens a les xarxes socials, influeixen d’alguna manera en la teva manera de pensar? 

E2 – Si, perquè potser el que dic ara sembla una xorrada, però per exemple els “memes” 

i tot això, pots passar una tarda veient-los de, jo que sé m’invento, un Twiter d’algú que 
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penja: Quin mati que he tingut, he tingut temps de planxar, netejar i no se que, però no 

he fet res. I veus com tres mil retwitts i dius, a doncs un més i jo també, i és normal i 

tothom o fa i aquell mati que hauries d’haver estat planxant o fent deures, doncs dius, 

mira tres mil persones no ho han fet, és normal som adolescents i doncs no ho faig, clar 

vas veient els “like”, fotos així i sembla que no, però influeix de fet, o sigui jo al batxillerat, 

l’any que ve, vull fer alguna cosa relacionat amb aquest tema, com t’influeix en les fotos 

que veus i tot això en lo que fas dia a dia, o sigui les amigues que no tenen mòbil i només 

poden estar amb la “tablet” quan estan a casa, fan com moltes més coses, surten del 

“cole” i van al gimnàs o córrer o coses així, perquè no estan tot l’estona pendents del 

mòbil ni que fa l’altre gent. 

I – Tu segueixes alguna pàgina pel seu contingut? I creus que influeixen la teva manera 

de pensar? 

E2 – Si, de moda 

I – Quan formes part d’una xarxa social, creus que diu alguna cosa de tu i que formes 

part d’algun col·lectiu en concret? 

E2 – No ho sé, es que clar com jo faig servir Instagram i tothom el fa servir i cadascú te 

el seu estil de fotos, no ho sé. Si, suposo, però com no segueixo moltes xarxes socials 

tampoc ho puc saber. Es diferent si fas servir una aplicació per llegir o Instagram per 

penjar “mira que guapa soc”, son com coses diferents 

I – Com creus que participar en les xarxes socials t’ajuda en el teu creixement personal? 

E2 – Doncs no crec que ajudi molt en el creixement personal, que acabaràs jugant a 

jocs, que si ara esta de moda el parxís, pues jugo al perxis online, però com a mínim 

entre els adolescents, potser amb els adults si que passa més que passen noticies, que 

corren pel Facebook i per Twitter noticies, coses que han passat i més de coses tipus 

polític, el que pengen al Twitter també es interesant, però clar nosaltres els adolescents 

que no seguim tot això, crec que molt creixement personal tampoc tenim, es que 

nosaltres ho fem servir mes per fotos, per veure “mira aquesta ha viatjat aquí” , l’altre ha 

fet una sessió de fotos no se on, però això no   

I – Perquè penses que ho feu això els adolescents? 

E2 – Es com molt rebuscat, però pot arribar el punt de “pues mira així els adolescents, 

tenen la mentalitat de que han de ser així, les noies així i els nois no se que, llavors les 

nenes han de ser guapes, llavors amb les influencers, llavors les influencers després 

totes les que es fan famoses treuen marca de roba i llavors els hi compren la roba, 
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després no se què, això ho he comprat allà, llavors totes ho van a comprar allà. Doncs 

influeix molt en totes les empreses que si a Instagram, totes diuen seguiu-me a Twenti 

on Battles o algú així i llavor tu entres allà i veus la roba que porten les famoses i llavors 

pots comprar-ho, i llavors, sembla que no, però de tota la gent que ho compra, les 

empreses guanyen diners i també els interessa, perquè  es com que nosaltres o sigui 

no és que siguem més “tontos”, però es com que sabem menys que als adults, i llavors 

els adults tampoc cauen en “xorrades” d’aquestes però nosaltres si i acabem “mama em 

compres això que ho porta aquesta famosa”, després et compres unes botes que no et 

posaràs però t’has gastat trenta euros perquè has vist que a una li quedaven bé, no se 

crec que amb això ho fem diferent que el adults. 

I – Com t’influencia en el judici que tens dels teus contactes, la seva participació en les 

xarxes? 

E2 – És diferent si tu dius, la típica persona que pengen que la vida és una merda i no 

se que i es va queixant de la societat, doncs tu diràs, doncs quin rallat i si algú diu que 

“guay” és tot i faig moltes excursions a la muntanya, doncs diràs mira li agrada això, 

doncs, pensaràs diferent de cada persona, també si penja fotos amb les amigues, doncs 

diràs, és sociable. Si penja sempre fotos amb una llàgrima aquí i fent “postu” i tot negra, 

doncs diràs també que...  

I – Creus que la teva identitat real es la mateixa que la que publiques a la xarxa? 

E2 – Si, jo crec que si que és la mateixa. Crec que amb moltes amigues no ho és  perquè 

jo veig com tracten a mi i com són amb mi i com són amb els seus seguidors i tal, però 

jo és que com que ja no penjo gaire bé res, doncs no. Però per exemple si tinc un 

pensament tipus no sé és que m’invento... ja no se que dir. Si estic estudiant alguna 

cosa de socials que trobo interessant, doncs començo a pensar en allò i després 

comento, que opineu d’això? I coses així que es clar que diu de com penses tu i tal, però 

si només penges coses que fan les altres tipus: “heu vist lo “guay” que ha anat aquesta 

a no sé on”, doncs això no diu res de tu, diu de lo que penses dels altres. Per tant més 

o menys és la mateixa identitat. 

I – Publiques sempre lo bó, o també publiques a vegades lo dolent? 

E2 – No sé, lo dolent si ha passat alguna cosa en “plan” lo del atemptat de Barcelona, 

doncs sempre penjaré els “hashtags” i la típica foto així, o jo que sé, el 1 d’octubre en 

“plan” quan vam votar, vaig veure una enquesta en “plan”: “us sembla bé l’actuació que 

va tenir la guàrdia civil? Veus la gent que vota i tal, i no sé. 

I – I de quina manera et sents identificat amb el que penges a la xarxa? 
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E2 – Doncs amb els meus pensaments o sigui, comparteixo una mica el que penso en 

el moment i dic, per no quedar-m’ho doncs ho dic per a veure que pensa l’altre gent. Jo 

normalment Instagram ho faig servir per això. 

I – Ara passem al bloc de l’empremta  digital. Quines conseqüències creus que pot tenir 

en el futur el fet de deixar una empremta digital a la xarxa? 

E2 – O sigui conseqüències en el futur al anar a buscar feina? 

I – Per exemple.. 

E2 – Poso un exemple que em van explicar l’altre dia. Em va sorprendre que jo no sabia 

que les Kardashian, em van dir que es van fer famoses perquè es va colar un vídeo 

d’elles “porno” d’una d’elles, però es clar tothom ho recordarà d’aquell vídeo però ara no 

el pots esborrar perquè ja l’has penjat, però jo que se, tens una època que estàs “choni” 

per dir-ho així, i penges fotos i frases que si ara no se que, ensenyant el cul i tal, doncs 

això sempre es quedarà allà i no sé i la gent pot fer captures i tot, i per molt que després 

ho esborris es pot queda allà, i a la llarga després penses, no ho hauria d’haver penjat. 

No sé si surt de festa i penges coses que no hauries de penjar, i si després 

“t’arrepenteixes” doncs és una “putada” perquè ja ho has fet i sempre queda en el núvol 

aquest. 

I – Si vas a buscar feina, en el futur, com creus que t’afectaria la teva empremta digital, 

es a dir que l’empresa a la que sol·licites la feina,  tingués accés a visualitzar el que vas 

penjar en el seu moment?  

E2 – Doncs també allà poden saber molt com penses i que fas, i amb qui et “portes” i 

que t’agrada més o sigui, per exemple, si t’agrada molt l’esport i veuen que ets una 

persona que fas esport, o que ets una persona treballadora o que es va traient màsters, 

i sempre veuran que, potser agafaran més aquella persona que no a una que sempre 

surt de festa i que no fa res i sempre penja... no sé o que és súper contra sistema i tal, 

doncs potser a la empresa no li enteresa allò. 

I – I per exemple si d’aquí deu anys busques feina, creus que t’influenciarà el que has 

publicat? 

E2 – No crec, si publiques un foto tipus “selfie” amb les amigues no t’influenciarà, si 

penges alguna cosa que es fa bastant viral i que més gent ho veu, doncs ja , molta gent 

sabrà.. Doncs mira aquella persona treballa per aquella empresa i llavors no sé, si has 

fet una competició de bàdminton i has guanyat no t’influenciarà per bo ni per dolent, però 

coses així que es puguin fer virals o que no siguin adequades doncs... 
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I – T’has plantejat alguna vegada l’empremta que deixes a la xarxa? De quina manera? 

E2 – Si, doncs he pensat si el que havia penjat valia la pena, i de si “m’arrepenteixo” 

d’alguna cosa. I tinc amigues que ara per exemple, que ara ens fan moltes xerrades al 

institut que doncs que si un noi et demana, em pots passar una foto de no se què i llavors 

tu li passes i llavors córrer per les xarxes socials, però com que jo mai ho he fet, tampoc 

“m’arrepenteixo” d’haver fet res d’això, però si que tinc amigues que els hi ha passat i 

es clar després “t’arrepenteixes” i si el noi fa captura  després li passa a un altre, llavors 

tots ho veuen i l’altre diu, passa-m’ho a mi i s’escampa.  

I – Quines precaucions  tens per evitar deixar empremta digital? 

E2 – Que sigui alguna cosa que no estigui acceptat, tipus ensenyar els pits o coses així.. 

I si surto cremant un container i després si et volen agafar a una feina i et veuen a tu 

cremant coses, a les 6 del mati i tu rient, doncs no crec que vagi molt bé.  

I – Doncs ara parlarem del tema privacitat. Com creus que protegeixes  la teva empremta 

i privacitat? 

 E2 – Doncs no penjant res, o sigui tot el que pengis es queda. I per tant tu tries sempre 

el que penges i tot, i cada persona sabrà lo que és adequat penjar o lo que lo servirà a 

un futur. 

I – Consideres que en algun moment han penjat de tu un contingut que penses que algú 

pugues vulnerar la teva privacitat? I creus que tu ho has fet d’algú altre? 

E2 – No, amb això tinc bastant respecte i crec que també me’l tenen a mi. 

I – Quan t’apuntes a una xarxa social, ets conscient de les polítiques de privacitat que 

t’ofereixen, es a dir ho llegeixes i t’ho mires bé? 

E2 – No i això ho hauríem de fer tots i no. 

I – T’has mirat mai a l’instagram si tothom hi pot accedir? T’has mirat mai la privacitat 

que tens allà? 

E2 – Seria interessant. Ho hauria de fer un dia, perquè m’han dit que per exemple 

aquestes fotos tant super grans a la Diagonal, del tipus “foto feta amb Iphone X” i és un 

selfie súper ben fet i m’han dit que, si tu et compres un Iphone i et fas selfies... Potser 

m’han mentit no sé.. Però en part es creïble, i et diuen: - Podem fer servir aquesta foto?  

I si tu dius que si, doncs t’ho poden posar allà i no et paguen res, i si t’has fet una foto 

amb aquella marca i després t’ho posen com a publicitat o a Instagram, poden fer servir 

les teves fotos pel que vulguin, m’han dit, perquè com tampoc ho he llegit, no ho sé. 
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I – Molt bé, vols afegir alguna cosa més d’algun dels blocs o d’alguna cosa que creguis 

que no em comentat  

E2 – No, ja esta 

 

Entrevista 3: 

I – Dons t’explico, jo em dic Gerard Blanch, estic estudiant Educació Social i estic fent 

el Treball de Final de Grau (TFG) i el realitzo en base a les següents preguntes de 

recerca: 

- Com diferencien els adolescents la seva identitat real  de la virtual?  

- Quines conseqüències creuen que pot tenir  la seva empremta 

digital? 

Bé, ara començarem en primer lloc, fent unes preguntes molt simples de tu i després 

passarem a les preguntes concretes del tema. 

I – Edat?  

E3 – 15 anys 

I – Quin curs  fas? 

E3 – 4art. d’ESO 

I – Vius amb els teus pares? 

E3- Si 

I – Tens germans? 

E3 – Si, tinc dos germans grans de 18 i 20, i un petita de 6. 

I – Ara passo a preguntar-te les diferents qüestions que he preparat 

I – Veuràs que hi ha diferents blocs, que t’aniré explicant. El primer de tots es el tema 

dels dispositius que utilitzes (mòbil, tablet, ordinador, etc.). Els dispositius que fas servir 

per connectar-te a la xarxa son teus? 

E3 - Si 

I – Des de quin dispositiu et connectes més? 

E3 – Des del meu mòbil 
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I – Consideres que el temps que estàs connectat és l’adequat? 

E3 – No, perquè ser que passo massa temps i sempre que m’adono que estic massa 

temps, en “plan” m’està “chupant” massa temps ho has de treure, però realment em 

costa molt. 

I – Des d’on et connectes, es a dir des de quin espai físic, al carrer, a la teva habitació....? 

E3 – Al cau mai perquè no tinc necessitat, però a vegades a classe en “plan” al mig de 

classe, a casa quan arribo i em connecto al wifi, i abans de fer deures o alguna cosa així 

i estic un bon rato. Molts cops em connecto a la tarda- nit després de sopar i moltes 

vegades me’n vaig a dormir tard per culpa del mòbil o just després d’arribar de l’insti. 

I – M’interessa saber amb quina freqüència penges continguts a la xarxa mes o menys? 

E3 – Fotos d’Instagram cada dos mesos més ho menys cada dia. Però històries 

pràcticament cada dia. Les històries són com penjar ja sigui una captura de pantalla, o 

una cançó que estic escoltant que m’agrada, o si puc escriure alguna cosa que penso. 

I – Bé, ara passem al bloc de web 2.0 i xarxes socials. Voldria que m’expliquessis quina 

evolució has tingut en l’ús de les xarxes socials, es a dir vas començar en una xarxa 

social al principi i després has anat canviant? 

E3 – Abans utilitzava Google plus i era per parlar amb els amics de la classe perquè no 

tenia Whatsapp i ara utilitzo Instagram per parlar amb gent, per penjar fotos, per 

respondre històries, per comentar fotos... 

I – Per tant vas passar del Google plus a Instagram i al Whatsapp oi? I Facebook? 

E3 – Facebook vaig tindre  però no tinc ningú de la meva edat. La majoria de gent que 

té Facebook a la meva classe és perquè necessita tenir compte per jugar un joc o alguna 

cosa. Facebook és més d’adults, o és la impressió que tenim nosaltres. 

I – Per tant, dius que la que xarxa que més utilitzes és?  

E3 – Instagram i Whatsapp 

I – Quins avantatges i inconvenients creus que tenen les xarxes socials? 

E3 – Parlo d’Instagram o en general? 

I – En general, però si després vols fer-ho específic a l’Instagram tu mateixa. 

E3 – Avantatges que és molt fàcil connectar amb la gent, estar pendent de la gent, saber 

com està, saber on estan. Aleshores després si te’l trobes li pots demanar com va anar 
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el viatge o per quedar en “plan”, ah estàs per aquí? I doncs això és molt pràctic perquè 

pots parlar amb molta gent i conèixer gent nova perquè et recomanen els amics i tal, i 

això es com que va bé per obrir cercles i tal. Però també crec que és molt dolenta, 

perquè 1 crec, que no esta comprovat, perquè crec que ho he sentit que baixa molt 

l’autoestima, i m’ho crec molt, perquè tu veus a Instagram fotos de gent súper models i 

no se què, que el que diuen són mentides en “plan” m’acabo de despertar i ja porta mitja 

hora maquillada i aleshores tu penses, ostres jo m’acabo de despertar i semblo una 

patata, aleshores també veus que aquesta s’està fotent un plat tant perfecte i no se què 

i coses d’aquestes que realment ho compares amb tu (perquè tot és comparar) i veus 

que la vida d’altres respecta Instagram, en realitat són mentides perquè hi ha molta 

preparació al darrera una foto, doncs tot serà molt “guay”, o algú només decideix penjar 

fotos quan surt de festa, aleshores també sembla que tingui una vida súper espectacular 

i aleshores només ha sortit dos dies de festa i són les mateixes fotos, que et dóna una 

impressió de la resta que igual no és la mateixa, i quan veus que tu no ets igual que la 

resta, que igual  et baixa l’autoestima i després que intentes, tampoc semblar més 

“guay”, acabes fent el mateix que els altres i un altre quan vegi les teves fotos pensarà 

el mateix i és com un bucle.  

I – Que et motiva doncs alhora de utilitzar les xarxes socials? 

E3 – És això que com tothom està connectat sempre, doncs en la mesura que estàs allà 

pots comentar, o fer bromes o respondre històries o no sé.. I també perquè segueixo 

moltes comptes de dibuixos, perquè a mi m’agrada dibuixa i aleshores veig com moltes 

inspiracions i tal, i molta gent talentosa que realment mai estarà a una exposició perquè 

hi ha molta gent d’aquesta amb talent però que no... Però els veus per Instagram i això 

m’agrada molt. 

I – Quin contingut acostumes a penjar a les xarxes socials? 

E3 – Doncs fotos, quan tinc una foto que m’agrada, l’edito. Edito bastant perquè 

m’agrada posar “enganxines” i coses rares perquè m’ho passo bé editant i quan m’ha 

quedat “xula” la penjo, aleshores m’agrada veure els comentaris de la gent en “plan” 

m’agrada trobar els comentaris de gent, que si veig que algú que m’hagi posat “like” i 

m’ha comentat, aleshores li contesto i fem broma... 

I – Ara el bloc del que parlarem, seran sobre referents i amistats. Tens familiars a la llista 

d’amistats? 

E3 – Bueno, els meus germans si, però els meus pares tenen Instagram i no els 

acceptaria mai. Me mare em va seguir un temps, però li vaig bloquejar les històries 
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perquè després em comentava a les fotos dient-me: Ai quina nena més guapa! I em feia 

molta vergonya. A més, es com que em limitava molt alhora de penjar perquè faig molts 

comentaris. No és que sigui res comprometedor, però és com una mica més meu i que 

m’ho vegi me mare és... 

I – Però en canvi la resta jo pot veure tothom? 

E3 – Si perquè és com que tampoc m’agrada que la meva mare vegi com comento lo 

dels meus amics i si ho veu una altra persona (ho tinc privat eh), aleshores la gent que 

accepto són amics d’amics o amics meus i la resta no els accepto, però amb me mare 

o amb el meu tiet, que també em va seguir, doncs no tant perquè és més de la meva 

vida amb els meus amics i aleshores és com si afectes la meva intimitat, és com si 

estigués escoltant a l’habitació quan estic amb els meus amics o alguna cosa així.  

I – Vigiles el contingut que penges d’aquelles persones que tens com a amistats? 

E3 – Si, quan penjo fotos per penjar-la bé, no penjo mai una foto sense comentar-ho: - 

Ei posaré aquesta foto! Perquè encara que només sigui perquè se’t veu l’ull molt estrany, 

doncs igual penso que és una “tonteria”, però si realment surt molt malament, aleshores 

no ho penjaré. Però les històries a vegades que surts de festa, i potser no et dones conta 

o si que et dones conta però no li et sembla tant greu en el moment, i després penges 

una història i et diu la teva amiga al mati següent. – Tia com has penjat això que semblo 

una boja? O alguna cosa així. Si que m’ha passat això però després esborres la història 

però ja hi ha gent que l’ha vist. Dubto que facin captura, Bueno no se, però ja l’han vist. 

I – Et preocupes pels comentaris que reps al penjar contingut? Es a dir si tens molts “me 

gusta”, etc.? 

E3 – No em preocupo tant del tipus de comentari que rebi, però si realment encara que 

no vulgui, de la gent que em comenta o no. O sigui no m’ha comentat malament mai 

ningú en “plan” que lletja, però si la gent que fa algun comentari graciós o simpàtic i tal, 

doncs si veig que algun que normalment em comenta i aquest cop m’ha posat “like” però 

no m’ha comentat, penso ui que “raro”, és igual però igualment et queda la cosa del uiii... 

I – I tens algun referent de com utilitza les xarxes socials? 

E3 – No, ho sigui “influencers” i aquests models no els segueixo pràcticament, però si 

que hi ha amics d’amics o gent així que veig alguna manera d’editar les fotos que penso, 

ostres això és “guay”, per la manera d’editar si que tens d’un tipus o d’una altre i segur 

que si tingués algun tipus foto, que sóc la única que penja aquest tipus de foto, igual 

m’ho pensaria molt alhora de penjar aquesta foto, perquè encara que ho vulgui o no, 
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m’afecta el que pensi l’altra gent. Si tothom penja fotos de la mà i jo penjo una foto del 

peu i m’agrada, doncs igual no penjaria aquesta foto del peu perquè tothom està penjat 

fotos de la mà, seria estrany. S’acceptarà la foto o no?... 

I – Ara passem al bloc de la identitat. Les opinions que tenen terceres persones que 

tens a les xarxes socials, influeixen d’alguna manera en la teva manera de pensar? 

E3 – No se, perquè quan penjo algun text d’aquests i la gent em respon, igual em canvia 

la manera de pensar respecte aquella persona, perquè he vist una mica més la seva 

mentalitat i tal i aleshores, penso ostres, pensava que tenia una mentalitat més oberta, 

però crec que la meva manera de pensar no sé si significa. També totes aquestes 

comptes que segueixes que pengen textos i tal, com penjo jo, igual al llegir-los també 

se’m queda al cap i em canvia una mica vulgui o no, però no t’ho puc assegurar. 

I – Tu segueixes alguna pàgina pel seu contingut?  

E3 – Si, de editatge de fotos 

I – Quan formes part d’una xarxa social, creus que diu alguna cosa de tu i que formes 

part d’algun col·lectiu en concret? 

E3 – Instagram és com que ho té tanta gent que ja no em sembla com si fos un col·lectiu, 

però hi ha algunes altres com “Tumbler” que hi ha poca gent que la té. Realment quan 

veus que algú la té, és com que et sents més unit perquè a més l’ambient es diferent a 

l’ Instagram i aleshores és com una mica més així. Però aleshores a Instagram no em 

sento com un col·lectiu, però si que quan hi ha algú que no el té, que és molt poca gent 

i preguntes: - Tens Instagram? I et diu: - No.. Doncs et quedes així com molt sorprès 

saps? Es com que queda fora del col·lectiu, jo no es com que em sento d’un col·lectiu 

perquè és com si tothom en tingués però quan veig algú que no en té és com estrany. I 

amb les pàgines que segueixo, si.. Completament, perquè depèn de si segueixes a vit i 

quatre models i tots els músics i tal, doncs crec que diu bastant de la persona que ets. 

Si segueixes a gent molt revolucionaria que penja coses feministes o el que sigui o si 

segueixes a només comptes de famosos o si segueixes a comptes de dibuixos com faig 

jo, coneguts i comptes de dibuix o si segueixes un tipus de youtubers o uns altres crec 

que diu molt de tu, i si entres a una pàgina i veus “lo sigue” tal, tal i tal, doncs ostres, 

aquest és com jo o alguna cosa així, i penses que tens alguna cosa més en comú i crec 

que no és com que t’uneixi, però la propera vegada que el vegis, podràs tenir un tema 

a parlar o tindràs com un impuls que et faci sentir com que aquesta persona és més com 

tu.  

I – Com creus que participar en les xarxes socials t’ajuda en el teu creixement personal? 
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E3 – Crec que realment en la vida social me’n he posat un “montón” perquè he conegut 

a més gent i també com parles més perquè igual obrir-te per Whatsapp és una cosa molt 

comú, però quan respons una història a Instagram és com que comences una conversa 

a partir d’una foto que has penjat, que si no l’haguessis penjat, igual no haguessis parlat, 

aleshores vas parlant i vas fent un vincle que crec que em parlo amb més gent i parlo 

amb més gent, gràcies a instagram i a penjar fotos i històries. 

I – Com t’influencia en el judici que tens dels teus contactes, la seva participació en les 

xarxes? 

E3 – Home... Crec que si perquè si veig que el tipus de fotos que penja és tota l’estona 

oa les històries és futbol, futbol, futbol... Pensaré doncs ostres que avorrit... i aleshores 

igual vol comentar coses de futbol perquè tots els seus amics parlen de futbol i ho troben 

interessant això del futbol. Igual és molt simpàtic fora, però tot el que penja a Instagram 

és de futbol, aleshores es com que a mi ja m’apartarà una mica o pensaré una cosa 

diferent respecta el que pensi, pengi i del que jo veig. 

I – I si algú té Instagram però no publica? 

E3 – A vegades em fa com ràbia perquè és allò que dèiem, que vols veure com és o 

ensenyar-li la foto algú. Com mira aquest va a la meva classe, però no té cap foto, és 

com merda! I ara com li ensenyo la foto? A part d’això jo fa poc tampoc penjava fotos. 

Tenia la compte i tenia una foto. Vaig començar penjar perquè vaig pensar i perquè no? 

Però tampoc em sembla molt fort. M’entres hi sigui saps que et veu. 

I – Creus que la teva identitat real és la mateixa que la que publiques a la xarxa? 

E3 – Bastant si perquè realment això m’he preocupat bastant perquè la meva germana 

està com completament canviada de la personalitat que té, aleshores jo intento, com 

m’he donat conte d’això, intento que la meva personalitat sigui igual a Instagram que a 

la vida real, però també és veritat que si he de penjar coses a Instagram, tampoc penjaré 

coses on surti malament o on surtin defectes que jo cregui de mi mateixa, aleshores crec 

que vulgui o no la meva personalitat a Instagram és com una versió perfeccionada de lo 

que crec de mi. Si veig una foto que per exemple, a mi no m’agrada el meu nas de perfil 

i si tinc una foto que estic de perfil, doncs no la penjaré aleshores igual semblo una mica 

diferent, però depèn de què igual no ho penjo. Aleshores si que crec que canvia una 

miqueta, intento que no, perquè realment em dono conte d’això però és inevitable com 

si diguéssim. 

I – Ara passem al bloc de l’empremta  digital. Quines conseqüències creus que pot tenir 

en el futur el fet de deixar una empremta digital a la xarxa? 
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E3 – Doncs en el meu cas, tampoc té gaire. Però hi ha gent que si que ha penjat fotos 

súper provocatives o súper de festa i demacradíssim, doncs si després vas a buscar 

una feina o algú i veuen les seves xarxes socials, i veuen l’aspecte que realment té, i no 

quan no està a l’entrevista de treball, veuen la seva vida normal, doncs igual pot 

perjudicar, poden creure que no es responsable. Creuen que poden conèixer a la 

persona pel que ha penjat. 

I – Si vas a buscar feina, en el futur, com creus que t’afectaria la teva empremta digital, 

es a dir que l’empresa a la que sol·licites la feina,  tingués accés a visualitzar el que vas 

penjar en el seu moment?  

E3 – No tindria problemes, perquè tinc molt poques fotos, tinc dos “selfies”, una foto 

meva a la platja i una foto amb la meva germana en el seu “cumple”. De les històries 

potser si que hem fotria una mica més perquè, no se, que vegin les fotos de festa o 

alguns pensaments que serien una mica contraris als dels “jefes”, i que potser no els hi 

agradaria i penso que això potser si que em podria perjudicar. 

I – T’has plantejat alguna vegada l’empremta que deixes a la xarxa? De quina manera? 

E3 – No massa, però perquè tampoc tinc intenció de penjar res molt “semat”. Crec que 

tot el que comento és bastant normal i no crec que m’ afectés. Però conec gent que 

segur que si, però en el meu cas concret crec que puc estar tranquil·la.  

I – Hi ha alguna cosa que et preocupi de l’ empremta digital? 

E3 – Que després es pugui treure una idea de mi sobre el que he penjat i es clar, encara 

que només veient el meu contingut i encara que sigui molt antic, i a més que jo puc 

canviar molt en dos anys, aleshores si algú veu això doncs igual es fa una idea o el que 

sigui.  

I – Doncs ara parlarem del tema privacitat. Com creus que protegeixes  la teva empremta 

i privacitat? 

 E3 – Vaig posar el telèfon, però pensava que només era per iniciar sessió i és com que 

tots els contactes m’apareixen allà i jo “apareixo” també a tots aquests contactes suposo, 

i coses d’aquestes que igual és gent que no he buscat ni demanat, aleshores els hi 

“apareixo” i no vull, no vull que em vegin allà, i tot ho tinc privat. 

També posant el compte privat i acceptant a qui coneixes o qui... veig un perfil i posa 

que tenim algun amic en comú. 
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I – Consideres que en algun moment han penjat de tu un contingut que penses que algú 

pugues vulnerar la teva privacitat? I creus que tu ho has fet d’algú altre? 

E3 – A les històries de festa. Però tampoc ho trobo molt greu... Que podria haver sigut 

molt greu, però com que jo tampoc faig moltes “locures” doncs... no. El que si que jo ho 

he vist, a una que li van fer una foto al lavabo i ho van penjar a la història. 

I – Quan t’apuntes a una xarxa social, ets conscient de les polítiques de privacitat que 

t’ofereixen, es a dir ho llegeixes i t’ho mires bé? 

E3 – No, ho sigui et surt tot allò que vas posant accepto per en realitat no tinc ni idea de 

res. Si que sé que hi ha un “montón” perquè el text és llarguíssim, però no me’n he llegit 

mai cap. 

 

Entrevista 4: 

I – Dons t’explico, jo em dic Gerard Blanch, estic estudiant Educació Social i estic fent 

el Treball de Final de Grau (TFG) i el realitzo en base a les següents preguntes de 

recerca: 

- Com diferencien els adolescents la seva identitat real  de la virtual?  

- Quines conseqüències creuen que pot tenir  la seva empremta 

digital? 

Bé, ara començarem en primer lloc, fent unes preguntes molt simples de tu i després 

passarem a les preguntes concretes del tema. 

I – Edat?  

E4 – 16 anys 

I – Quin curs  fas? 

E4 – 4art. d’ESO 

I – Vius amb els teus pares? 

E4- Si 

I – Tens germans? 

E4 – Si, més petit. 

I – Ara passo a preguntar-te les diferents qüestions que he preparat 
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I – Veuràs que hi ha diferents blocs, que t’aniré explicant. El primer de tots es el tema 

dels dispositius que utilitzes (mòbil, tablet, ordinador, etc.). Els dispositius que fas servir 

per connectar-te a la xarxa son teus? 

E4 - Si 

I – Des de quin dispositiu et connectes més? 

E4 – Des del meu mòbil 

I – Consideres que el temps que estàs connectat és l’adequat? 

E4 – Si... si, si.  

I – Perquè ho creus? 

E4 – Em connecto quan haig d’espera a fer alguna cosa o estic en el metro que m’he 

d’esperar i no tinc res més a fer, doncs miro les xarxes. 

I – Des d’on et connectes, es a dir des de quin espai físic, al carrer, a la teva habitació....? 

E4 – Des de cap en concret, quan m’he d’esperar al metro o estic a casa abans d’anar 

a dormir i abans de sopar també. 

I – M’interessa saber amb quina freqüència penges continguts a la xarxa mes o menys? 

E4 – Relatiu, depèn. Fotos de tant en tant perquè m’agrada compartir fotos amb els 

amics. Sóc més de mirar altres coses que no tant de fer-les. Estic més per mirar-les. 

I – Bé, ara passem al bloc de web 2.0 i xarxes socials. Voldria que m’expliquessis quina 

evolució has tingut en l’ús de les xarxes socials, es a dir vas començar en una xarxa 

social al principi i després has anat canviant? 

E4 – Potser quan vaig començar a tenir mòbil doncs si que feia servir més xarxes socials, 

perquè abans era una cosa nova i com que la volies aprofitar al cent per cent, ara que 

ja ho tens doncs només faig servir Instagram i el Whatsapp. Per enviar missatges i coses 

així.  

I – Facebook no? 

E4 – Bueno tinc un perfil perquè en alguns jocs t’ho demana. No el faig servir. L’he creat 

per únicament jugar. Però si busques Marti em trobaràs a mi. 

I – I ara utilitzes xarxes que abans no utilitzaves? 

E4 – Si, l’Instagram 
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I – Per tant, quines són les xarxes que més utilitzes? Perquè utilitzes aquestes xarxes? 

E4 – Instagram i Whatsapp. 

I – Quins avantatges i inconvenients creus que tenen les xarxes socials? 

E4 – Crec que l’inconvenient més gran potser és el que et “xupen” molt el temps de 

moltíssima gent i també hi ha gent que exposa massa la seva privacitat i no té tanta 

privacitat, i moltíssima gent es connecta a les xarxes socials que potser dius alguna cosa 

concreta, depèn de com tu miris. I coses dolentes doncs tampoc, a no ser que les 

busquis, si tens algun perfil d’algú que sigui “random” i li contestis algun missatge que 

t’envia i que et pugui... Però ja veus tu quan t’està afectant i quan no t’afecta. I els 

avantatges, bàsicament d’oci, per passar el temps. També potser conèixer gent. 

I – Que et motiva doncs alhora de utilitzar les xarxes socials? 

E4 – En realitat no és que em motivi, és que tinc l’hàbit. Però el whatsapp per comunicar-

me amb família, amics i per informar-me també si haig d’anar a entrenar, doncs 

m’avisen. I l’Instagram per tafanejar i penjar també fotos que m’agraden o que surto amb 

als amics i per tenir un record. També sobre tot per mirar “memes”. Tens com varies 

opcions i pots combinar també l’oci amb coses que m’interessen. Si segueixes coses de 

moviments polítics o així que si que m’interessen més. També per veure amics i 

persones que m’interessen. 

I – Quin contingut acostumes a penjar a les xarxes socials doncs? 

E4 – Doncs al Instagram penjo fotos que m’agraden i que estic amb els amics i em fan 

gràcia, en “plan” mira aquesta foto és “chula” i m’ha agradat, i m’agrada que la gent la 

vegi. No ho entenc massa però m’agrada igual. A vegades penjo coses en “plan” amb 

la guitarra que em fan il·lusió. Històries no en faig masses. 

I – Ara el bloc del que parlarem, seran sobre referents i amistats. Tens familiars a la llista 

d’amistats? 

E4 – Al Whatsapp si, al Instagram no. Me mare va intentar seguir-me a l’Instagram, però 

no m’agrada que vegin les meves fotos i no els he acceptat. 

I – Vigiles el contingut que penges d’aquelles persones que tens com a amistats? 

E4 – No.. Bueno si veig que la foto potser compromesa no la penjo ja directament, però 

si crec que no té res, doncs la penjo. No els hi demano permís, simplement és des del 

meu criteri. 
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I – Et preocupes pels comentaris que reps al penjar contingut? Es a dir si tens molts “me 

gusta”, etc? 

E4 – Si són positius si, negatius em donen igual. Es que no en rebo de negatius, perquè 

la gent que tinc, doncs com que jo puc acceptar a qui vull i qui no, doncs no tindré gent 

que hem faci comentaris negatius. Si m’ha de fer comentaris negatius que no em 

segueixi. Els positius no em condicionen, però m’agrada que me’ls facin, surts bé, la foto 

és “chula”. 

I – I si creus que no tindrà un impacte molt positiu, ho penges? 

E4 – Si surto jo lleig, però la foto és divertida o surto amb els amics, o és una situació 

que m’agrada, doncs potser si que la penjo, però si ha de ser una foto i surto jo sol i 

surto malament, doncs no. Igualment, jo penjo fotos perquè a mi m’agrada. Penjo fotos 

que a mi em semblen divertides o m’agraden. 

I – I tens algun referent de com utilitza les xarxes socials? 

E4 – No... No li dono importància a aquest tema. 

I – Ara passem al bloc de la identitat. Les opinions que tenen terceres persones que 

tens a les xarxes socials, influeixen d’alguna manera en la teva manera de pensar? 

E4 – Opinions cap a mi? O en general? 

I – Si, tant cap a tu com a terceres persones. 

E4 – No... En les xarxes socials no. Si està comentant una cosa i una tercera persona 

em diu que aquesta persona ha fet no sé què, doncs potser la miraré amb uns altres 

ulls. Però en les xarxes socials no. 

I – Quan formes part d’una xarxa social, creus que diu alguna cosa de tu i que formes 

part d’algun col·lectiu en concret? 

E4 – No, en algun col·lectiu i a Instagram no. Ho sigui jo no em considero un Instagramer 

i penjo fotos igual. 

I – Com creus que participar en les xarxes socials t’ajuda en el teu creixement personal? 

E4 – Doncs no crec que ajudin eh... O sigui no crec que no t’ajudin, però tampoc crec 

que et facin ser millor persona, és que no... Únicament estan allà per tafanejar. Potser 

uneixen també una mica més els vincles d’amistat ja que, hi ha “memes” que t’agraden 

i aleshores li envies a algun amic i això és com que el fa riure i és com un donar i rebre 

d’aquestes opinions i quan penges una foto doncs, penges una foto amb el teu amic, i 
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aleshores aquell amic, pot pensar com que aprecies la seva amistat. Potser això si que 

ajuda en amistats, i ja esta. 

I – Com t’influencia en el judici que tens dels teus contactes, la seva participació en les 

xarxes? 

E4 – Si, jo crec que es jutja bastant. Sovint cap a malament potser, perquè sempre ens 

fixem més en els errors dels demés que en les parts positives, però si veus que algú 

penja una cosa que dius, ostres “vaya pringat que ha penjat això”, o que veus que ha 

donat una opinió i dius “que fa?”, en “plan” si una nena petita penja una cosa que no li 

pertoca per edat i potser la mires i penses “què fa amb la seva vida?” i es clar jo quan 

era petit no era tant freqüent lo de les xarxes socials, potser les feies com els teus amics, 

però com eren de la mateixa edat, reies. Però si algú més gran veu el que deies, també 

et jutjaria, saps?  

I – Creus que la teva identitat real es la mateixa que la que publiques a la xarxa? 

E4 – Si. 

I – Publiques sempre lo bo, o també publiques a vegades lo dolent? 

E4 – Em mantinc sempre bastant impersonal, és penjar una foto i ja està, o sigui no es 

que expliqui els meus sentiments ni res d’això. Jo sóc jo perquè no faré veure que sóc 

una altre persona ni que he anat a un lloc que en veritat no he anat ni coses així... O 

què, jo que ser, el típic “postureig” aquest de “ara vaig aquí i em faig una foto per mostrar 

on estic” i fardar. No penso en base a les xarxes socials, com que he d’anar a un lloc 

perquè quedi tot més bonic i per fer la foto i coses així. 

I – I de quina manera et sents identificat amb el que penges a la xarxa? Creus que diu 

alguna cosa de com ets tu? 

E4 – Mmmm... si... No sé... si, si... Bueno tampoc diu exactament com sóc, però potser 

en algun matís de com és la meva personalitat i no sé... Si penjo una foto fent l’imbècil 

potser semblaré que sóc una mica pallasso. O sigui... si... una miqueta. 

I – Ara passem al bloc de l’empremta  digital. Quines conseqüències creus que pot tenir 

en el futur el fet de deixar una empremta digital a la xarxa? 

E4 – Doncs fins ara de la meva experiència que he tingut, ha sigut bastant negativa pel 

fet de que veus coses que penjaves de petit i t’agafa vergonya de les coses que penjaves 

i dius “ostres que faig jo penjant això?”, però jo ara mateix em veig bé allò que penjo, 
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però segurament quan sigui gran i vegi el que penjo actualment, doncs també tindré 

vergonya. 

I – Si vas a buscar feina, en el futur, com creus que t’afectaria la teva empremta digital, 

es a dir que l’empresa a la que sol·licites la feina,  tingués accés a visualitzar el que vas 

penjar en el seu moment?  

E4 – Trobo que això, jo sempre ho tinc bastant privat perquè no acceptaria l’empresa 

perquè tampoc han de veure el que penjo, saps? Si ho veiessin, doncs no sé potser crec 

que anirien una mica a lo negatiu. Però jo crec que cadascú sempre té les seves coses 

i no tothom és un sant i això les empreses també ho han de tenir en compte. Si penges 

potser o ets més de penjar la teva vida privada, doncs ja veuràs que clar no és sant, si 

en canvi les teves xarxes socials les tens com molt imparcial i és només d’anar a 

restaurants i penjar fotos. Però si vas de festa i penges una foto que és com una mica 

més personal, doncs potser si que t’afecta negatiu, però estic segur que el que va a 

restaurants, també surt de festa. I al final el que mira a l’empresa, doncs també haurà 

sortit de festa. 

I – T’has plantejat alguna vegada l’empremta que deixes a la xarxa? De quina manera? 

E4 – Si, doncs que potser doncs que aquesta foto no la penjaré perquè potser més 

endavant m’afecta, però ho faig igualment... I sinó l’esborro i tampoc penjo coses que 

no s’hagin de penjar... Tinc criteri propi. 

I – Quines precaucions  tens per evitar deixar empremta digital? 

E4 – Tinc la compta privada i vigilo el que penjo. 

I – Doncs ara parlarem del tema privacitat. Com creus que les xarxes socials haurien 

d’ajudar a mantenir la privacitat? 

 E4 – Això és un tema molt relatiu perquè sempre es busca que tothom tingui la seva 

privacitat, però si saps que una persona té evidències d’algun crim o alguna cosa que 

és il·legal, doncs potser s’ha de trencar la privacitat, però a la vegada t’estàs contradient, 

perquè tothom té dret a la privacitat i és com jo et dic, vull trencar la privacitat, però no 

vull que trenquin la meva i és com, una manera de contradir-se a un mateix. 

I - Com creus que protegeixes  la teva empremta i privacitat? 

E4 – Primer de tot... No penjar molt contingut teu a la xarxa i que sigui molt íntim. Llavors 

no tindràs problemes en aquest àmbit, mentre et mantinguis bastant imparcial o que no 
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pengis coses que en veritat et puguin afectar, doncs ja està. No crec que tinguis 

necessitat de posar alguna cosa molt personal a la teva xarxa, doncs no fa falta. 

I – Consideres que en algun moment han penjat de tu un contingut que penses que algú 

pugues vulnerar la teva privacitat? I creus que tu ho has fet d’algú altre? 

E4 – No... Bueno va haver un cop que em vaig ratllar perquè van trobar una foto de quan 

era petit i ens la vam enviar, i em va fer ràbia al moment, però això quan era més petit, 

però llavors és com que ara ja no. Però quan era petit potser si que em va afectar una 

mica perquè vaig sentir com que me l’havien pres, perquè la tenia a la foto de perfil i era 

com que no m’han tret la privacitat un imbècil que ho he penjat. Que tampoc era molt 

compromès, però era de quan jo era petit fent l’imbècil. 

I – Quan t’apuntes a una xarxa social, ets conscient de les polítiques de privacitat que 

t’ofereixen, es a dir ho llegeixes i t’ho mires bé? 

E4 – No les llegeixo. 

I – Però en canvi m’has dit que l’Instagram el tens privat?  

E4 – Del Instagram si que les sé. O sigui... No és que m’hagi llegit tot el “tostón” que 

t’envien al principi però si que m’he llegit una mica els paràmetres, de vull tenir 

l’Instagram privat, vull desactivar els comentaris, que no vegin tant... També se com 

bloquejar una persona. Aquestes coses si que les sé. Perquè aquesta xarxa és la que 

faig servir més i és la que em convé.  

I – Vols afegir alguna cosa que no haguem comentat o que vulguis ampliar? 

E4 – Jo crec que les xarxes socials és un tema que, és que hi ha molt imbècil, i és la 

persona la que la caga... No és que les xarxes socials tinguin la culpa però és que hi ha 

molt nen petit que les fa servir i ho fa malament. Coses com “discrash” que fan molt mal.  

I – Discrash? No sé que és, m’ho pots explicar? 

E4 – És com que ara s’ha posat de moda, posar com una web a la teva biografia 

d’Instagram i llavors tu anuncies les teves històries i vas penjant el que et posen, i són 

tot comentaris anònims i això el que fa la gent és fotre merda, saps? I es clar, depèn de 

qui, es pot sentir bastant malament, però perquè és com una eina molt fàcil de fer el 

“ciber- bulling”, perquè són comentaris anònims i la penya doncs et fot el que vol. I a 

sobre això s’ha fet molt popular i jo mai ho he fet, perquè tampoc no he tingut mai la 

necessitat. Però si m’avorreixo algun dia m’ho faig, però és que a mi no m’importen els 
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comentaris del demés. No sé és una eina que a mi em sembla divertida però pot arribar 

a fer molts mals. 

I – I perquè creus que la fan servir? 

E4 – És per aparentar segurament. És que tothom té la seva manera de fer servir les 

xarxes socials. Potser jo tinc la manera de fer-la servir de, m’agrada penjar fotos amb 

els amics i és divertit, però potser hi ha gent que s’ho pren com vull penjar fotos en base 

que tingui un públic i no és encarat cap als amics, i que li agradi a aquest públic. Jo ho 

faig pels meus amics i que ho vegin els amics, encara que jo tinc molts seguidors i gent 

que no conec i moltes coses així. Però no és des d’un punt de “blogger”, que vull tenir 

seguidors i vull fer no se que. En canvi jo conec a moltíssima gent que lo del “discrash” 

li fa augmentar els seguidors, però això és increïble perquè tant fotut merda per exemple. 

I es clar com al que li foten merda i no te ni idea i contesta, és graciós. Per algun motiu 

estrany t’atrapa. 

I – I creus que es podria evitar que es caigui en això? 

E4 – Jo no penso que s’hagi d’evitar, però si que s’hauria de tenir un control. És a dir jo 

crec que les xarxes socials pels nens petits els hi fan molt mal, ells no se’n adonen però 

la gent que és més gran i que de petits les hem fet servir, si que s’adona del pal l’està 

cagant.. Potser s’haurien de conscienciar-los una miqueta més. No dic la típica xerrada 

al “cole” que em dona igual, però no sé, és part de fer-se gran. I ara que m’he fet gran 

doncs ho assumeixes. No crec que s’hagi de fer res... Ni conscienciar-los ni res, però fa 

mal. 

I – Ni conscienciar-los? 

E4 – A mi no em van conscienciar i jo he crescut prou bé, no em va fer mal per res i no 

crec que a ningú li hagin fet mal i no crec que sigui una cosa negativa... Però fan el pena 

saps? 
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TRANSCRIPCIÓ GRUP DE DISCUSSIÓ: 

Per tal de realitzar la transcripció del grup de discussió a 8 adolescents d’entre 14 i 

16 anys, identificarem la participació dels adolescents amb la lletra “G” i la de 

l’entrevistador amb la lletra “E”. 

 

E – Em dic Gerard Blanch, estic estudiant Educació Social i estic fent el Treball de Final 

de Grau (TFG) i el realitzo en base a les següents preguntes de recerca: 

- Com diferencien els adolescents la seva identitat real  de la virtual?  

- Quines conseqüències creuen que pot tenir  la seva empremta digital? 

 

Abans de començar m’agradaria que us presentéssiu una mica, amb el vostra nom 

i l’edat, i si voleu dir qualsevol altre cosa: 

G –  

- Es presenten. 

E – Tinc diferents blocs preparats de les diferents temàtiques que m’interessa que 

parlem, així que comencem per l’apartat de dispositius: 

E – Quins són els dispositius amb els que us connecteu més habitualment? 

G –  

- Mòbil.  

- Mòbil.  

- Mòbil... 

E – La majoria mòbil? 
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G –  

- Si. 

E - Els espais des dels que us connecteu a les xarxes socials, quins són? 

G –  

- Qualsevol. 

- A casa o el carrer 

- Qualsevol lloc on hi hagi “wifi” 

E – Amb wifi eh? Tots necessiteu “wifi” o teniu dades mòbils? 

G –  

- Si, tenim dades mòbils 

E – Els moments en el que us connecteu més quins són? 

G –  

- Temps lliure. 

E- I normalment quan tens el temps lliure? 

G –  

- Al mati i sinó a la tarda.  

- Abans de sopar i després de sopar. 

E – La resta també? 

G –  

- Si. Quan no hi ha res a fer. 

E – Considereu que passeu molt de temps a les xarxes socials? 

G – No. 

E – Hi ha algú que si? 

G –  

- Jo. 

- Jo també. 

E – Perquè penseu que passeu molt de temps? 
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G –  

- Perquè vas explorant i baixant fotos i penjant coses, i es passa molt de temps. 

- Si, xupa molt de temps. 

E – Quan temps hi dediqueu normalment? 

G –  

- Uns 3 quarts al dia o una hora més o menys. 

- Jo 3 hores al dia i després de fer els deures. 

E – 3 hores al dia?  

G –  

- Si. 

E – Però no consideres que passis molt temps? 

G –  

- No. 

E – Molt bé doncs ara tanquem el tema dels dispositius i passem al bloc de les xarxes 

socials. M’agradaria saber quines són les xarxes socials que més utilitzeu i perquè les 

utilitzeu. 

G –  

- Instagram (la majoria) 

- I Whatsapp, Spotify... 

- Però Spotify no és una xarxa social... 

- Si que ho és, perquè pots compartir les teves “playlist”, pots fer “podcasts”... 

- Facebook... 

- Hahahaha... No...Facebook no 

E – Algú té Facebook? 

G –  

- Tenir si, utilitzar-lo és una altre cosa. 

-  Jo el tinc per entrar a sortejos, o per tenir comptes per poder jugar jocs. 

- Per jocs. 

- Si, és veritat perquè així als jocs et donen més monedes o més coses. 
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- I si perds el mòbil no és iniciar sessió des del principi. Se’t queda guardada 

la teva compte i la partida en la que jugaves. 

- Si. 

- Però no es fa servir el Facebook. 

E – I podríeu analitzar una mica quines motivacions teniu per utilitzar unes xarxes socials 

en comptes d’unes altres? 

G –  

- Doncs potser el que els teus amics facin servir més, si el teu cercle d’amistats 

tenen unes xarxes socials doncs tu fas servir la mateixa. 

- Però tots utilitzem Instagram pel tema de poder compartir fotos sense 

necessitat de molt temps i compartir-les és molt ràpid. 

- Si però potser si els teus amics no comparteixen fotos, o ho fessin a 

Facebook o d’altres...? 

- Ja, però com és que algú va començar a utilitzar Instagram en comptes 

d’alguna altre? 

- Perquè es va expandir, però si tu ara estàs acostumat a fer servir unes altres 

xarxes socials dubto que tu fessis servir Instagram. És a dir que si tens els 

teus amics a una xarxa no aniràs a una altre. 

- Jo crec que sobretot s’està utilitzant més Instagram perquè ja no tenim la 

necessitat de publicar els nostres posts, si volem fer-ho, ho fem a través 

d’una foto, si volem parlar amb algú ho fem per els “directes” o per Whatsapp. 

- I que és molt fàcil d’utilitzar. No és com Twitter que per exemple és molt difícil. 

E – És a dir que és molt fàcil utilitzar Instagram? 

G –  

- Si ( coincideixen). 

E – Heu canviat les xarxes socials que heu anat utilitzant des de que éreu petits, que a 

lo millor teníeu unes altres xarxes socials i ara n’esteu utilitzant unes altres? 

G –  

- Si, el Hangout. 

- Si, el Google plus, perquè jo no fa tant que tinc mòbil. 

E – I per tant heu passat d’utilitzar el Google plus al Instagram?  

G –  
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- Si (coincideixen) 

E – I després us heu plantejat alguna altra xarxa social? 

G –  

- Jo vaig intentar Twitter però em vaig ratllar, perquè no la feia servir. 

- Jo vaig fer servir una que es deia “Kiko” o alguna cosa així, però no hi havia 

ningú. 

E – Es a dir alhora d’entrar a una xarxa social és valorar quanta gent del vostra grup la 

utilitza? 

G –  

- Si perquè si és per parlar amb algun amic teu, només et fa falta una. 

E – D’acord, però potser que els interessos també siguin diferents? 

G –  

- Si, perquè hi ha gent que es posa al twitter per seguir noticies. 

- O per seguir actuacions de grups 

- Però per exemple això jo ho puc fer des de Instagram i és el mateix, també 

puc seguir noticies. 

- Si però Twitter és com molt més adient. 

- Jo faig servir el Twitter per això de les noticies, perquè et van arribant, però 

també veig moltes notícies a través d’Instagram. Doncs veus que pots 

adjuntar un vídeo. És a dir, tu només mirant aquell post ja pots anar al vídeo 

directament i no has d’entrar a un altre link. 

- Lo dolent que té Instagram és que les fotos no estan en ordre cronològic. 

Llavors es com que ho descobreixes més tard si estàs a Instagram que al 

Twitter. I el Twitter és com més exacte. 

E – Amb quina finalitat utilitzeu les xarxes socials? 

G –  

- Consum. Consumir contingut... 

- Per estar informat. 

- Per compartir el que fa la gent, per no estar constantment pujant fotos, i veure 

el que fan els teus amics. 

- Per matar l’avorriment, quan no se que fer em poso a Instagram. 
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- Hahaha. Si, si. 

E – Algú vol afegir alguna cosa?  

G –  

- No, és això. 

E – Abans de tancar el tema també m’agradaria que analitzéssiu el contingut que 

acostumeu a penjar a les xarxes socials. 

G –  

- Doncs jo acostumo a penjar fotos amb els amics. 

- Si, coses del dia a dia. Al Instagram normalment acostumo a penjar fotos, i a 

les històries de l’Instagram doncs coses que se’t acudeixin. 

- Si, histories al Instagram. 

- Bueno jo històries bastant puntualment. 

- Jo si que en faig servir d’històries. 

- És que és molt ràpid. No has d’adjuntar per penjar fotos, pots posar també 

alguna frase que t’agradi. 

E – Molt bé, doncs ara passarem al bloc de referents i amistats. Teniu a familiars a les 

vostres llistes d’amistat? 

G –  

- No (la majoria). 

- Jo si, germanes  i ja està. 

- El meu cosí. 

- Jo tinc a la meva mare, i els tinc a tots. 

- Però els tens ocults a les històries? 

- Si. Hehehe.  

E – I els hi ocultes algun contingut? 

G –  

- Els hi poso que no puguin veure, però no sé com però ho han vist igualment. 

- T’agafen el mòbil segurament. 

- Es deuen haver creat un altre compte amb un nom fals. 

- Home posa-la privada. 

- És que ja m’ho he posat privat. 
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- Jo si que tinc a familiars, a vegades li bloquejo a la meva cosina, però ja està. 

E – I el bloqueig aquest és per un temps? 

- Si, després la torno a posar. 

E -  I els pares els teniu? 

G –  

- Jo si. 

- Jo no. 

- No. 

- No. 

- E - Perquè no els voleu tenir? 

G –  

- Perquè no vull que sàpiguen coses. 

- Perquè no “peguen”.  

- Jo no li diré a me mare que no em segueixi. 

- Jo si que ho he fet. 

- Els meus pares no tenen tampoc. 

- Els meus si, i no vull que vegin la meva vida privada. 

E – I perquè no els voleu tenir? 

G –  

- Perquè tens una vida diferent la que tens a casa que amb els amics. O sigui, 

tu pots penjar, mira m’ho estic passant bé i estem fent no se que, i jo crec 

que me mare tampoc hagi de saber tampoc molt... 

- I és que també són com l’autoritat, no? És a dir que si tu fas alguna cosa que 

potser els desagrada, doncs reps un càstig, però si en canvi ho fas sense 

que ho sàpiguen i vas algun lloc que no els hi agrada, doncs no t’ho deixaré 

veure. 

E – És a dir que és per un tema de control? 

G –  

- No, tampoc. És per un tema de privacitat. 
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- A mi no m’agrada que la meva mare vegi la interacció que tinc amb els 

comentaris dels meus amics i em fa vergonya, i passo que em demanin “uy, 

qui és aquest que t’ha comentat?”. 

- Jo penso que tinc un amic, i una amiga li va dir guapo, i la seva mare li va 

contestar, “Oi que si?”, i això fa com molta vergonya. I coses així no molen. 

- Jo ho dic sobretot per un tema de privacitat, perquè és com la teva segona 

cara de la teva vida, en una cara mostres la teva vida familiar i en l’altre, la 

teva vida virtual o amb els teus amics. 

E – I perquè penseu que teniu aquesta doble cara? 

G –  

- Jo crec el que s’està referint el (x) és que te com una manera de parlar amb 

la família o estar amb ells, però en canvi en té una altra amb el seu cercle 

amistats i és la que més reflecteix a les xarxes. No és que canviï a les xarxes, 

sinó que a les xarxes reflecteixes una vida que no li ensenyes a la teva 

família. 

- Si, no parles igual amb les teves amistats que amb la família. 

- Si, no surts de festa amb la teva mare. 

E – Ara reflexionarem sobre els referents. Teniu algun? 

G –  

- Els referents, són els “influencers” o alguna cosa així? 

- Si, són com els youtubers de videojocs. 

- Home, són aquells amb els que et fixes per com utilitzen les xarxes socials. 

- Si, hi que reprodueixes el que fan no? 

- Home... Reproduir no. Ho sigui, jo vaig veure un vídeo d’un tio que m’agrada 

que fa vídeos i tal, i va recomanar un documental i per exemple aquest 

documental jo l’he mirat. Ho sigui que potser tens en compte la seva opinió, 

sinó vols, no l’imites, ni actues com ell. Però si veus que té un criteri que és 

“chulo” i tal doncs adaptes el teu. Té més pes la opinió d’ell que la d’una altre 

persona. 

E – Aquest tema m’interessa, a qui li doneu més importància? 

G –  

- No és alhora d’utilitzar les xarxes socials. Es a dir, no canviaré la meva 

manera d’utilitzar-les en base a ell, sinó que potser el segueixo a ell perquè 
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m’agrada el que fa i el criteri que té. I potser si recomana alguna cosa també 

segurament ho segueixi encara que potser no m’identifiqui en aquest cercle. 

- Doncs jo no m’identifico amb ningú, però ho sigui, la gent que s’identifica amb 

algú i que vol copiar i tal a els Influencers, jo ho trobo una parida perquè no 

entens que vas amb algú. 

- Si, però en canvi és molt actual, la gent es fixe moltíssim amb l’influencer i el 

voler, no imitar, però basar-te com en el seu estil, o sigui sobretot en la 

manera de vestir, maquillar-te 

- E – Tots segui algun influencer? 

G – 

- No. 

- No. 

- Si. 

- Jo segurament. 

- Més d’un cop m’he posat el d’algun d’aquests que fa comentaris motivadors. 

- Hi ha moltes branques d’aquests influencers, sinó no només en plan en 

maneres de vestir. Sinó com per exemple Youtubers coneguts que també 

són influencers, i fins i tot encara que no segueixin tot aquest tema de 

maneres de vestir, doncs en canvi és una altra manera de fer. 

- Però igualment t’influèncien molts cops i jo crec que m’he deixat de dir que 

les xarxes socials, també utilitzo bastant youtube. 

- Si, jo també. (coincideixen) 

E – Bueno de fet també és una xarxa social. 

G –  

- Com per exemple veure tutorials per treure el control parental de la Xbox o 

per fer qualsevol cosa. 

E – Ho sigui que Youtube és una de les xarxes que utilitzeu més? 

G –  

- Si ( coincideixen). 

E – Ara passem a analitzar la identitat digital. Podrieu descriure com afecta l’ús de les 

xarxes socials a la vostra identitat? 

G –  
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- Doncs que en alguns casos perds més privacitat. No  se que tu pots penjar 

una cosa, Es a dir, que si estàs de viatge i algú ho veu, i no va amb bones 

intencions, doncs els hi ha entrat a robar. 

E – Però, parlem d’identitat. La identitat és com tu et consideres que ets i de com et 

presentes al món, i com la gent et veu. Penseu que us afecta a la vostra identitat aquest 

ús de les xarxes socials? 

G –  

-  Jo crec que tothom dirà que no, però que si, perquè tu no ficaràs una foto en 

la que creguis que surts malament, aleshores, o que creguis que la impressió 

que dona és dolenta, aleshores vulguis o no, la impressió que estàs donant 

de les fotos que penges és com de la versió “guay” de tu o bona, que surti 

bé. 

- A mi no. A mi això més igual. També hi ha gent que té dos comptes. Una per 

la gent més propera i l’altra per la gent que no t’importa tant. 

- Igualment, jo una persona sinó m’interessa no la segueixo abans de 

conèixer-la. Només segueixo o deixo que em segueixi a mi o que vegin el 

que jo penjo, persones que coneixes. 

- Jo en canvi accepto a molta gent. 

- Si jo també. 

- Jo si no conec de res a una persona i es del “quinto pino” doncs... com que 

no l’acceptaré. 

- No, però abans d’acceptar a l’altra, potser investigo una mica a l’altra 

persona.  

- Jo escullo qui accepto, i si veig que no té cap relació amb persones que tinc 

d’amistats o que em coneixen a l’Instagram i sobretot que no tingui cap 

relació amb el meu pare o me mare. 

- I si veus un tal Pedro de quaranta anys, doncs no l’acceptaràs. 

E – I penseu que hi ha alguna diferència entre la vostra identitat tant a dins de les xarxes 

socials com a fora? 

 

G –  

- Jo crec que el perfil que tens no és una versió de tu sinó que es com compartir 

el que tens allà, però tu ets tu. 
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- Jo conec a molta gent que volen aparentar alguna cosa, que potser volen ser 

i els entenc. Ho sigui, no es que és, però com que vol donar una part molt 

perfeccionada d’ella mateixa.  

- Si, és com la típica persona que va a un lloc, Bueno quan dic lloc vull dir 

restaurant, i que es paga. És a dir un restaurant car o elegant, i fas la foto i 

aleshores poses una foto amb un text amb anglès, i queda com molt guay. 

- Si, molt “cool”. 

E – I les coses que pengeu les feu per la repercussió que calculeu que tindran a les 

xarxes socials? 

G – 

- Comentaris si que fan gràcia tenir-los. 

- Si, per tenir likes... 

- Si, fa gràcia però no és estar pendent 

- Si i sobretot per saber que són amics teus i qui ho son. 

- Per exemple en el meu cas, com se que tots els que em segueixen són amics 

meus i que se que els conec, doncs ja saben com soc i els hi és igual el que 

posi. Per exemple ell acaba de dir, que quan veu alguna cosa meva diu, ui 

quin pal!! I a mi me la “suda” bastant. Arriba un moment que tothom et coneix 

i aleshores t’és tot bastant igual. 

E – Molt bé, doncs ara passarem al bloc de l’empremta digital.  

- Això és com lo que va passar amb Facebook? 

- Si, crec que si. 

- Que va passar? 

- Si, que va vendre la informació del Trump per les eleccions. 

- Ah si? Que fort! 

- Si, per fer missatges subliminals i coses així. 

E – Sou conscients de la vostra empremta digital? 

G –  

- Si. 

- Jo no. 

- No. 

- Jo no conec a gent que hagi tingut problemes per la seva empremta digital... 
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- Doncs jo si. Que per exemple han penjat una foto “cuando pasas la noche en 

el calabozo” i llavors l’han fet fora de l’escola, perquè diuen que no volen gent 

així. 

- Home, si penges coses normals, no tens perquè preocupar-te. 

E – Penseu que el contingut que pengeu a les xarxes socials tindrà algun tipus de 

repercussió en el futur? 

G –  

- Si. (coincideixen) 

- Però depèn del contingut que penges, jo crec que si penges una selfie amb 

una amiga, a ningú l’interessarà. Però si envies segons quines fotos més 

privades encara que sigui només a una persona i no les pengis a les xarxes, 

doncs això si que repercuteix molt. I encara que només ho hagis enviat a una 

persona, això al final circula per molta gent. 

- Si. A una amiga més gran li va passar. Ja no es el que et costarà de trobar 

feina, sinó com et miraran els altres demà i com la valoraran. 

- Si, perquè ara mateix, si vols anar a Estats Units durant un temps o viure allà, 

el Govern mira totes les teves comptes de les xarxes socials, a veure si has 

penjat alguna cosa relacionada dels Estats Units, i si tens una cosa dolenta 

o en un context dolent, que per tu no és molt dolent, però ells ja no et deixen 

ni entrar. 

 

E – Vosaltres que penseu que deixa empremta digital? 

G –  

- Un comentari que et pugui fer algú es gira i que potser que aquest comentari 

un col·lectiu, doncs que per ells sigui despectiu. 

- No és alguna cosa que tinguem molt present. 

E – Les empremtes digitals no en sou molt conscients per tant? 

G –  

- No. (coincideixen) 

- Tampoc no crec que em pugui fer alguna cosa que em pugui repercutir. 

- Home! Si penges segons quines coses si que passarà factura més endavant. 
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E – Així penseu que depenent del contingut que pengeu, us farà preocupar d’una 

manera o d’una altre envers a l’empremta digital? 

G –  

- Clar, o sigui si et trobes a un company de classe amb 20 anys i et diu, mira 

tinc un “selfie" de tu amb aquesta nena. És diferent a que et digui, m’han 

passat una foto de tu. Això es diferent, perquè si s’han passat fotos que no 

vols, doncs si que importa. 

 

E – Per tant us preocupa alguna cosa de l’empremta digital, o és que considereu que 

feu un bon ús, no us preocupa? 

G –  

- No, si fem un bon ús no ens preocupa. 

- E – Si anéssiu a buscar feina, i veiessin algun contingut dels que heu anat 

penjant a les xarxes socials, penseu que tindríeu més dificultats alhora 

d’accedir al lloc de treball? 

- Per ara no, no crec que hagi penjat res per el qual no pugui entrar. 

- Jo d’aquí un futur, potser si, depèn del contingut que hagi penjat. 

- No però el teu ara mateix no. Potser més endavant si poses més “heavys” si, 

però lo d’ara no. 

- Potser en alguna història que hagi penjat a l’Instagram, però després es van 

esborrant automàticament i ja està, a no se que hi hagi algú que se l’hagi 

guardat com un malalt, doncs... 

- Les històries teves es guarden. 

- Totes? 

- Si, totes. Al teu perfil estan totes. Si vas al rellotge de l’Instagram allà pots 

trobar totes les que has publicat. 

- Si una empresa et diu que no perquè ha vist el teu Instagram, doncs 

denuncia-ho perquè ha trencat la teva privacitat. 

- Però no et dirà el perquè no t’agafa l’empresa. 

E – Ara passem al bloc de la privacitat, que ja és l’últim. Després deixarem una estona 

per que vosaltres si voleu parlar de qualsevol tema relacionat amb això, pugueu fer 

sense que jo us marqui tant els temes.  

- Sou tots coneixedors dels termes de privacitat quan entreu a una xarxa 

social? 
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G –  

- Si, però just quan entres no. És més endavant que investigues en aquestes 

coses. 

E – Tots teniu la privacitat ficada a Instagram? 

 

G –  

- Si.  

- Bueno jo el tinc obert.  

- Jo el vaig tenir obert abans. 

- Si jo també, perquè no sabia com es feia. 

E – Els que ho teníeu obert, perquè ho teníeu obert? 

G –  

- Jo m’ho havia plantejat, però vaig pensar que tampoc passava res perquè 

veiessin una foto de la meva cara o d’alguna així. 

- Jo el tenia privat abans, ara obert. Però vaig fer una parida, com un perfil 

d’empresa o alguna cosa així i ara no se com treure-ho i es clar, ara ho tinc 

obert. 

- Jo el tinc tancat, fa 6 o 7 mesos, i a la meva germanastra li van “hackejar” 

l’instagram i van insultar a companys seus que tenia allà i aquests la van 

denunciar a ella, i després i va haver una multa. Des de les hores que ho tinc 

tancat. 

- Jo ho tenia obert i vaig pensar que hi havia gent que no volia que veies les 

meves fotos i m’ho vaig posar en privat. 

E – Per tant quan entreu a una xarxa nova, la majoria no us llegiu la privacitat, sinó que 

és més endavant quan us hi preocupeu? 

G –  

- Jo mai he llegit el text. 

- Bueno a vegades no cal llegir-lo, només que miris els paràmetres de 

privacitat ja es suficient. Perquè per exemple el Whatsapp, no cal llegir-te res, 

només has de posar que no es vegi la hora i ja tens més privacitat. 

- Si, jo això també ho tinc. 
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- Si, a mesura que vas utilitzant i fent servir una aplicació, i vas entenent com 

funciona pots escollir. Però l’has de fer servir bastant per fixar-te amb els 

paràmetres. 

E – Utilitzeu alguna tècnica més per protegir la vostra intimitat i privacitat? 

G –  

- Doncs no deixar que la gent que no coneixes et segueixi. 

- Més que no coneixes que no vulguis tenir-la. Perquè potser no el coneixes 

però t’és igual tenir-lo. 

E – I tots teniu amistats que no coneixeu a la vida real? 

G –  

- No.( Coincideixen) 

- Jo si. Perquè jo tinc a molta gent a les xarxes socials, i després me’l trobo i 

es com “ei, que tal?” No el coneixia però ara ja si. I es curiós perquè em va 

començar a seguir un noi tot “random”, que és d’aquí Barcelona i vivíem com 

bastant a prop i un dia ens vam trobar i ens vam quedar mirant i al final ens 

vam dir alguna cosa. 

- Si, això a els nois us és més fàcil. 

- Jo el que si que m’he fixat, és que els nois fem servir l’Instagram i les xarxes 

socials, de manera diferent a les noies, perquè per exemple la meva germana 

penja fotos d’ella i les seves amigues, i en canvi, els meus amics pengen 

fotos de futbol, de basquet o d’esports en general. 

- Si però això no vol dir res. També hi hauran noies que els hi agradin els 

esports i nois que els hi agradi la moda. 

- Dins delmeu cercle d’amistat si que es veu una gran diferència, o sigui jo sé 

que és una diferència relativa, però dins del cercle d’amistats si que es veu 

una diferència entre nois i noies. 

- Si, jo crec que en general les noies es preocupen més per un tema d’imatge, 

però segurament és perquè la societat els ha fet ser així. 

- Però també els “influencers”, acabo de pensar, que almenys els que conec 

jo, els nois fan més coses de videojocs tot i que també hi ha alguna noia, 

però després les “influencers” noies, pengen coses més com, mira quin 

viatge, mira quin vídeo, mira que guapa surto, etc. 

- Si que es veu una diferència entre nois i noies, tot i que volem creure que no, 

però si que existeix una separació amb aquestes coses. 
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- Però tampoc és al 100%. 

- Jo el que veig és que moltes nenes de 2n d’E.S.O, que ja van molt pintades 

i és molt falç. 

E – I la gent de la vostra edat també? 

G –  

- No tant, Bueno hi ha gent que si. 

- Però per exemple, no be molt al cas, però es com que hi ha gent que 

s’obsessiona molt amb quedar bé en les xarxes socials i que cada tarda fent 

fotos, o fent vídeos “guays” ballant i és com que no tens vida fora de les 

xarxes socials? I ho fan perquè queda bé a l’Instagram. 

- Doncs jo tenia un amiga, que penjava fotos que no era ella, i va tenir una 

època que li importava molt i penjava fotos d’algú que si assemblava una 

mica, i després penjava fotos i li demanaves erets tu la de les fotos? I ella et 

responia si. Era en “plan tia no em timis” i no ets tu. I es que al final és una 

imatge tant falsa de tu, que no ets tu... No és que estigues imitant algú, és 

que ja ni tant sols ets tu. Però és que si compres seguidors i merdes així, és 

com... 

- E – I perquè penseu que s’intenta “espectacularitzar” tant? 

- G –  

- Perquè és el que veu. 

- Si, i és el que veuen al Disney Channel i serien com els seus referents dels 

que parlàvem abans. 

- E – Voleu afegir alguna cosa més que no haguem parlat? Els monitors voleu 

dir alguna cosa, vosaltres que ja heu passat per aquí i treballeu amb molts 

adolescents? 

G –  

- Jo veig moltes semblances, per exemple a lo que dieu de copiar una foto, jo 

ho he vist amb un àmbit diferent, però amb un noi que va penjar una foto 

d’una manifestació, d’un senyor que l’havien pegat els policies i dient que 

l’havien pegat a ell, per dir mireu com he lluitat contra l’opressor. Era molt 

diferent però també era donar aquesta imatge, per una banda  ho veig igual, 

però era enganyar un rol que vols tenir perquè així tothom et digui, oh mira 

que valent. 
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- Al final l’únic que volem és atenció. Hi ha gent fins i tot que compra seguidors, 

jo no sé com es fa però... 

- Jo si que sé com es fa, hi ha gent que té l’aplicació aquesta i si tu tens 

l’aplicació, comences a seguir gent, i poses “like” a aquesta gent, i llavors 

aquesta gent et torna likes o es posa a seguir-te. 

- Hi ha una aplicació que no he fet servir mai, però que es diu qui et deixa de 

seguir? Quantes persones t’han vist les fotos a Instagram... Quants likes has 

tingut..i la gent ho compara i diuen “que és això”? 

- Jo si que l’he fet servir l’aplicació aquesta, perquè era gent que a vegades no 

coneixes que tu l’has aconseguit per veure qui és i l’has acceptat, i et deixa 

de seguir, i esclar jo també el deixaré de seguir. 

- El problema és que tot això et crea una addició que és molt difícil de sortir. 

- Bueno, jo no crec que sigui alguna cosa d’addició. Crec que és molt puntual. 

- No, no, pensa que hi ha centres per addicció al mòbil. 

- Si, pensa que hi ha molta gent addicte al mòbil. 

E – Per tant, penseu que el fet de posar-vos d’una manera tant espectacular davant dels 

altres, és per una qüestió d’ego? 

G – 

-  Si. Perquè si no veus “likes” jo crec que encara es buscarà més atenció i 

amb més activitat a la xarxa. 

- És com diferent en tots els casos. Cada persona és diferent i generalitzar és 

molt difícil, i a cada persona li afecta de manera diferent. 

E – I tu quan apuntaves això de l’addicció ho deies per el temps que passa la gent a les 

xarxes socials, o bé per la recompensa que es genera al publicar una cosa i tenir una 

resposta desitjada? 

G –  

- Jo crec que les dos. Des de estar tota l’estona amb el mòbil a la mà, fins estar 

tota l’estona mirant que estan penjant, que estàs penjant i si t’estan donant 

“likes”. Segurament una cosa porti a l’altre. 

- Jo crec si que hi ha addicció, però tant com a altres substàncies. 

- Jo crec que el problema és que des de petits no ens han ensenyat a com 

utilitzar-les i llavors arriba un punt... 

- Tu creus que ens han d’ensenyar? 
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- Doncs jo crec que si, t’han d’ensenyar a aprendre a utilitzar-les i a no estar-

hi tant temps. 

- Si, a controlar el temps. 

E – I el contingut? 

G –  

- El contingut no tant. 

- Doncs a mi de petita si que em van ensenyar el contingut que havia d’utilitzar.  

- Si ja t’ensenyen des de petit doncs també es poden prevenir moltes coses, 

doncs a nosaltres ens ha arribat això de les xarxes socials quan ja érem més 

grandets. 

- Jo crec que la nostra generació i l’anterior, són les últimes que es salven dins 

d’aquest problema. Tu mires les generacions més antigues i hi ha una gran 

diferència. 

- La meva germana petita de 3 anys ja juga al “Pow”, als tres anys! 

- Però si nosaltres no sabíem ni jugar a la “serpiente” aquella del primer mòbil... 

- Si tens un germà petit es veu moltíssim, perquè tu et compares, i veus que 

es el que fa servir ell, ens passen la mà per la cara en moltes coses. 

E – Una última pregunta per acabar, abans de passar a fer el feedback o per ampliar 

alguna cosa que vulgueu, els que heu dit que teníeu familiars a les xarxes socials, com 

penseu que actuen ells amb les xarxes socials? 

G – 

- Molt diferent (coincideixen). 

- E – Quines diferències veieu? 

- G –  

- Doncs que la seva vida privada és molt curta... O sigui jo veig a me mare 

bastant a casa, no a fora. I em fa gràcia perquè quan estan ells dos junts, no 

pensen en el mòbil. 

- Jo crec que és la generació que han nascut ells. 

- Si, però a Facebook si que hi ha molts adults. 

- Ja però estan penjant el seu dia a dia. 

- I a Instagram la meva mare està activa sempre, en “plan “ penja coses que 

em fan vergonya i que jo no entenc. 

- Depèn de com sàpiguen de tecnologia. Perquè entra cada 5 mesos i posa 

“like” a tot i dius, que fas mama? 
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- Si fa molta vergonya i per això tampoc deixes que et segueixin. 

- Gent de la meva edat es passar a Instagram quan el seu avi els va agregar 

al Facebook. 

- Si, la meva àvia és molt activa al Facebook, més activa que els meus pares. 

- Si, és veritat, els avis tenen més activitat que els nostres pares, perquè s’han 

apuntat a aquestes tecnologies i tenen molt més temps lliure. 

- Si al whatsapp de la família, no paren d’enviar fotos i vídeos. 

E – Molt bé, voleu aportar alguna cosa més abans d’acabar? 

G –  

- Si jo vull comentar una cosa. Com ha canviat la manera d’utilitzar-les, perquè 

abans arribaves a casa i tenies que esperar deu segles perquè l’ordinador 

s’activés, i després per obrir el Messenger aquell i connectar-te costava una 

mica. Ara en canvi, estàs pel carrer o a l’escola i es molt ràpid. Pots estar a 

qualsevol lloc i connectar-te. 

- A primària no tenies mòbil i estaves com més aïllat de les tecnologies, en 

canvi el meu germà que tampoc té mòbil, però que viu dins d’aquest món. Jo 

recordo que només tocava la tecnologia els caps de setmana, entre setmana 

no el feia servir. El meu germà en canvi ja ho fa servir. És increïble. 

E – Així que creieu que hi ha més problemàtica amb les noves generacions? 

G –  

- Tampoc no crec que sigui problemàtica, és evolució. Clar els nostres pares 

es posen nerviosos per la manera de fer, però és normal, ens portem 30-40 

anys. És l’evolució. 

- Clar, nosaltres diem això, però no ens adonem que també hem anat canviant. 

- Però també sap greu que molts d’aquests nens en comptes d’estar jugant, 

estan mirant vídeos de Youtube d’una senyora de cinquanta jugant a Barbies 

i això em sembla malament. 

- Clar potser a tu et sembla malament, però això és l’evolució. Potser els 

nostres avis també els hi sembla malament que nosaltres fem servir el mòbil 

puntualment. 

- Jo volia rescatar, el tema de la immediatesa, ja que estem tant acostumats a 

que ens contestin ràpid, que quan algú veus que ha vist el missatge i no ho 

ha fet, et poses nerviós. Quan en canvi abans si durant dos hores no sabies 

alguna cosa d’algú, no passava res. En canvi ara et neguiteja.  
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E – Doncs ara que dius això, us neguitegeu molt quan veieu que no us contesten? 

G –  

- Si. (coincideixen) 

- Si estàs parlant amb algú i de sobte no et contesta, doncs et ralles. 

- Posa molt nerviós també veure que s’han connectat i que passen de la teva 

cara. 

E – Moltes gràcies per participar amb tantes ganes en aquest grup de discussió. 

 

 


