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Resum  

 Aquest Treball de Fi de Grau (TFG) té com a principal objectiu conèixer l’ús  que fan 

els alumnes de sisè de primària d’Instagram. Per això s’han emprat uns qüestionaris, els quals 

han contestat els alumnes de l’escola CEIP Sant Antoni de Portmany (Illes Balears). A través 

d’aquestos, s’ha analitza l’ús que fan d’Instagram, els seus sentiments respecte als likes i 

comentaris obtinguts i el temps que passen en aquesta aplicació. Els resultats obtinguts, a grans 

trets, mostren la influència d'Instagram, l'ús que en fan i l'efecte en les relacions amb companys 

de classe. 

Paraules clau: Educació Primària, Instagram i estratègies per a la seguretat. 

Resumen 

Este Trabajo de Fin de Grado (TFG) tiene como principal objetivo conocer el uso que 

hacen los alumnos de sexto de primaria de Instagram. Por eso se han utilizado unos 

cuestionarios, los cuales han contestado los alumnos de sexto B de primaria de la escuela CEIP 

Sant Antoni de Portmany (Islas Baleares). A través de estos, se analiza el uso que hacen de 

Instagram, sus sentimientos respecto a los likes i los comentarios obtenidos i el tiempo que 

pasan en esta aplicación. Los resultados obtenidos, a grandes rasgos, muestran la influencia de 

Instagram, el uso que hacen i el efecto en las relaciones con sus compañeros.  

Palabras clave: Educación Primaria, Instagram i estrategias para la seguridad. 

 

Abstract 

This Bachelour Disstertation (BD) has as main objective to know the use that students 

in year 6 make of Instagram. This is why questionnaires have been used, which have been 

answered by pupils at CEIP Sant Antoni de Portmany (Balearic Islands). Through these, we 

analyse Their usage of Instagram, their feelings regarding likes and comments obtained and the 

time they spend in this application. The results obtained, in rough outline, show the influence 

of Instagram, the use they make and the effect on relationships with their classmates. 

 

Keywords: Primary Education, Instagram and strategies for the security. 
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1. Justificació 

 En l'actualitat vivim en un món en què la major part de la societat té un perfil en alguna 

de les xarxes socials actuals, això vol dir que vivim entre el món real i aquell que volem mostrar 

i viure a través d'aquestes xarxes. Els infants també viuen en aquesta societat influenciada per 

les xarxes, però el seu efecte en ells pot ser major que en els adults perquè aquests tenen una 

personalitat i  un autoconeixement ja consolidat. Per això, en aquest TFG el que es vol 

aconseguir és analitzar els efectes que causa la xarxa social Instagram, la més utilitzada pels 

infants que s'analitzen.   

Els participants d'aquesta anàlisi són als alumnes de sisè B del centre CEIP Sant Antoni 

de Portmany. Els participants són aquests perquè durant la durada del Practicum II en aquesta 

classe vaig observar en alguns dels alumnes un excés d’ús de les xarxes socials, en concret 

Instagram perquè és la que més nomenaven.  Per això, és molt important analitzar els efectes 

que pot tenir Instagram a nivell personal, a nivell acadèmic i com ho fan les famílies per a 

controlar allò que els seus fills fan a aquesta xarxa social.  

 

2. Objectius del TFG 

Al llarg de tot aquest treball es volen aconseguir una sèrie d’objectius per a la seva 

realització. Entre aquests objectius, el principal és analitzar els efectes de l’ús d’Instagram per 

als alumnes de sisè de primària. A partir de l’objectiu principal sorgeixen els objectius 

secundaris, que en aquest treball són els següents: 

- Fer una recerca bibliogràfica sobre les xarxes socials, la seva influencia en la nostra 

societat i Instagram. 

- Realitzar una investigació sobre la relació que tenen els preadolescents amb 

Instagram. 

- Analitzar els resultats obtinguts a les enquestes per poder contrastar-la amb la 

informació obtinguda a les diferents recerques. 

- Detectar les mancances d’informació sobre Instagram entre els participants i donar-

los les estratègies o coneixements necessaris per a pal·liar-les. 
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3. Metodologia emprada 

El treball que tenim davant és un Treball de Fi de Grau que es regeix per l’Acord 

normatiu del 23 de setembre de 2011 recollit al Reglament per a l'elaboració i avaluació dels 

treballs de fi de grau o de màster a la Universitat de les Illes Balears. 

 En primer lloc, per a l’elecció del tema, s’ha pensat en les necessitats que hi ha 

actualment en les aules. Una d’elles és conèixer l’abast que tenen les xarxes socials en el dia a 

dia dels alumnes perquè aquesta influència pot arribar fins a les aules. Per aquest motiu, es va 

decidir que el millor tipus de treball per aquest tema era un treball empíric amb un grup de sisè 

de Primària de l’escola CEIP Sant Antoni. 

En segon lloc, s’ha realitzat un índex per a poder començar a estructurar tot el treball. 

Després s’ha iniciat la recerca bibliogràfica, els principals motors per a aquesta recerca han 

estat Google Acadèmic, Dialnet, ERIC, Biblioteca de la UIB,  i en últim cas el cercador de 

Google per a temes molt específics. Mitjançant aquests cercadors s’han trobat multitud 

d’articles, però s’ha destriat els documents que valien dels que no basant-se en tres ítems. El 

primer, els articles havien d’enfocar-se en els temes del marc teòric. El segon, els anys de 

publicació havien d’estar compresos entre 2009 i 2019 perquè el tema del què tracta aquest 

TFG és molt actual. Per finalitzar, les investigacions de caràcter quantitatiu havien de ser amb 

joves i adolescents.  

Seguidament,  es comença a escriure el marc teòric amb tres punts definits com són: les 

xarxes socials en la Societat de la Informació i la Comunicació, les xarxes socials de manera 

general, i finalment, específicament en Instagram. Després, s’ha fet un estat de la qüestió 

centrant-se en l’ús que fan d’Instagram els preadolescents, les recomanacions que fan els 

experts per a controlar aquest ús, i els possibles usos educatius per a aquesta xarxa social. A 

continuació, s’ha confeccionat un qüestionari per a conèixer els efectes que té Instagram, en la 

classe abans comentada. Una vegada els alumnes han contestat, s’ha fet el buidatge de resultats 

al treball. El següent pas, ha estat analitzar la informació obtinguda dels resultats amb la 

recollida al marc teòric per a escriure les discussions. I per finalitzar, s’han escrit les conclusions 

per tancar el tema amb aportacions personals extretes de tot el contingut que s’ha analitzat.  
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PART TEÒRICA 

4. Les xarxes socials en la Societat de la Informació i la Comunicació 

Actualment vivim en la Societat de la Informació i la Comunicació per què la major part 

de la societat, un 98% de la població, compta amb un dispositiu d’accés a Internet com per 

exemple un telèfon mòbil (Instituto Nacional de Estadística [INE], 2018), fet que fa possible 

que es pugui tenir un compte en qualsevol xarxa social de les quals actualment existeixen. A 

més a més, un 69.8% dels menors entre 10 i 15 anys disposen d’accés a Internet amb el seu 

dispositiu mòbil (INE, 2018). A aquest fet, es suma l’ús que es fa d’aquest, un 86.1% de la 

població ha utilitzat Internet en els últims tres mesos i un 72.1% ho fa diàriament (INE, 2018). 

Des dels orígens, les xarxes socials varen demostrar que anaven a tenir un paper 

rellevant en la societat, perquè influenciaven tant en l’àmbit virtual com en l’àmbit real. El seu 

caràcter immediat i l'accés lliure a gran quantitat d'informació, a causa de les seves 

característiques afecten a diferents camps com l'economia o la societat. Per això les xarxes 

socials s'enquadren dins de l'auge de les noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació 

(García & Hoyo, 2013). 

 La Asociación para el Progreso de la Dirección (APD, 2015) diu que en les xarxes 

socials tothom pot opinar d'allò en el que creu o bé donar una opinió de fets rellevants. Aquesta 

associació, en el seu article, posa d'exemple la crisi a Grècia en la qual les xarxes socials estaven 

en continu moviment pel fet que els usuaris opinaven sobre els fets ocorreguts. A més a més, 

dona altre exemple dels disturbis a Ucraïna i Veneçuela, on les xarxes es varen omplir de fotos 

i vídeos sobre l'ocorregut.  

D’altra banda, les xarxes també transmeten fets de caràcter polític o social. Un exemple 

és l'ocorregut a Haití en 2012; on, a més de retransmetre els fets les xarxes socials van ser un 

gran mitjà d'ajuda per als afectats (APD, 2015). Un altre gran exemple, ens el donen García, 

Seco i Hoyo (2013) amb el cas del terratrèmol al Japó del 2011, aquest fet marca un punt 

estratègic en el món de les xarxes socials ja que Twitter va aconseguir 1.200 tuits per minut des 

de Tòquio, i fins i tot, Google va crear una eina perquè els afectats compartissin informació 

sobre els seus éssers estimats. 

A banda, de la importància de la transmissió d’informació que fan les xarxes sobre 

l'actualitat,  aquestes també tenen un component psicològic. És a dir, quan una persona s'adona 

que els seus comentaris agraden fa que es cregui més important i pugi la seva autoestima, i 
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d’aquesta manera continuï escrivint comentaris i posts a les xarxes. Per això, actualment ha 

sorgit la moda del “postureo”, que consisteix a proporcionar informació sobre els nostres hàbits 

en les xarxes socials mostrant la felicitat, aquesta pot ser real o no (El Mundo, (2016) citat en 

Cristofol, Alcalá, & Fernández, (2018)). A partir d'aquestes noves modes s'ha creat la nova 

figura social de Influencer, el qual es dedica a mostrar en les xarxes socials les marques que fa 

servir, el seu dia a dia, rutines d'exercicis o de bellesa, etc. (APD, 2015; Cristofol et al., 2018). 

Segons la Encuesta sobre Equipamiento y uso de TIC en los hogares realitzada per 

l'Institut Nacional d'Estadística en l'any 2018 destaca que el 70.5% de les dones i el 64.4% dels 

homes enquestats utilitzen Internet per a participar en les xarxes socials. Per davant de participar 

en les xarxes socials trobem: revisar el correu, buscar informació sobre serveis i utilitzar el 

telèfon mòbil per a accedir a Internet fora de casa. 

 Per altre costat, l’estudi anual sobre les xarxes socials realitzat l’any 2018 per IAb Spain 

(2018) mostra que des de 2009 l’ús que es fa de les xarxes socials hi ha sofres un gran augment, 

en 2009 un 51% de la població espanyola utilitzava les xarxes socials, en 2011 un 75% i l’any 

2018 un 85% baixant un punt respecte a l’any anterior. Amb aquestes dades, podem veure que 

hi ha hagut un gran augment de l’ús de les xarxes socials en poc temps.  

A més, l’estudi de la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación 

(AIMC,2018) indica que un 80.3% de la població espanyola enquestada va utilitzar alguna 

xarxa social ahir, en comparació amb el seu estudi de (2015)  ha augmentat un 3.1% en tres 

anys. D'altra banda, Prades i Carbonell (2016) afegeixen que entre els 16 i els 24 anys és la 

franja d'edat més comuna d’usuaris que empren xarxes socials. A més a més, l’INE (2018) 

afegeix:   

El 67,4 % de los usuarios de internet en los últimos tres meses participa en redes sociales de 

carácter general, como Facebook, Twitter o YouTube. Ha descendido respecto a 2017 en 0,2 

puntos. Lo más participativos son los estudiantes (el 91,2%) y los jóvenes de 16 a 24 años 

(90,6%). Por sexo, la participación de las mujeres (70,5%) es superior a la de los hombres 

(64,4%). (Pàg.10) 
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5. Xarxes socials 

5.1 Definició 

Per a comprendre l'auge de les xarxes en la nostra societat actual cal entendre que són i 

perquè s'usen. Entre els diversos autors consultats no hi ha una definició concreta comuna que 

utilitzin tots ells, però si un element comú, les xarxes socials serveixen per afavorir la 

comunicació entre persones. D’una banda, García et al. (2013) exposen que les xarxes socials 

són una eina per a la comunicació, perquè els joves són capaços de mitjançant aquestes xarxes 

comunicar-se amb més de cinquanta “amics” al mateix temps. A més de comunicar, les xarxes 

socials podem augmentar el nivell d’interacció i participació global perquè arriben a la major 

part de la població. A continuació, González (s.d.) afegeix que les xarxes socials són mitjans 

de comunicació que a través de la Web 2.0 poden compartir contingut entre els usuaris. D'altra 

banda, García i Hoyo  (2013) són concises i declaren que “Una red social es el resultado de la 

comunicación interpersonal y grupal que mantienen una serie de individuos a lo largo del 

tiempo (pàg.113)”. Al mateix temps, Ponce (2012) descriu les xarxes socials com: 

Estructuras sociales compuestas por un grupo de personas que comparten un interés común, relación o 

actividad a través de Internet, donde tienen lugar los encuentros sociales y se muestran las preferencias 

de consumo de información mediante la comunicación en tiempo real, aunque también puede darse la 

comunicación diferida en el tiempo, como en el caso de los foros. No sólo nos relacionamos y 

compartimos con los demás, sino que, además, exponemos abiertamente y en tiempo real nuestros gustos 

y tendencias, expresando la propia identidad. (Pàg 2) 

 A més d'aquestes definicions basades en les comunicacions personals, Gutierrez (2014) 

i Flores, Morán i Rodríguez (2009) ens proposen la definició a través de la teoria de grafs. 

Aquesta idea proposa que una xarxa social s'estructura mitjançant una relació entre arestes i 

nodes, els nodes són la població que usa les xarxes i les arestes les diferents relacions 

professionals, familiars, d'amistat o d'altres tipus que pot haver-hi entre elles. Aquest dogma 

pot tenir una certa semblança a l'explicat per Ponce (2012), ella explica la teoria dels sis graus. 

En aquesta teoria <els graus determinen el nombre d'intermediaris que es necessiten per a 

relacionar a unes persones amb unes altres. Aquest principi es basa en la idea que un grup de 

coneguts creix de forma exponencial mitjançant enllaços en cadena, i per tant només es 

necessitarien sis per a cobrir el total de la població. Com es pot veure en la Imatge 1 s'han 

realitzat diferents experiments per a arribar a la verificació de la teoria. 
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Imatge 3Teoria dels sis graus. Elaboració pròpia a partir de Ponce (2012) 

 

5.2 Història 

El recorregut històric de les xarxes socials comença en 1978 amb el Bulletin Board 

System (BBS) i a partir d'aquest any s'han anat encadenant la creació de diferents xarxes socials. 

Encara que, Flores et al. (2009), Ponce (2012), The Daily Prosper (2018) i González (s.d) 

convergeixen quant a les dates de creació d'algunes de les xarxes socials al final, la cronologia 

d'aquestes ha quedat exposada en la Imatge 2. En aquesta imatge es pot veure que des de l'any 

1994 fins a 2013 ha estat l'època d'auge de les xarxes socials. 

 

 

 

Comença Frigyes Karinthy en 
1930.

Comprovació per Ithiel de 
Sola Pool y Manfred Kochen 

en la dècada dels 50.

No van obtenir resultats
Stanley Milgram va realitzar 

l'experiment del món petit en 
1967.

Enviant postals als seus 
coneguts va determinar que 

cal contactar entre 5 i 7 
persones per a trobar a una 

persona desconeguda.

En 2003 Duncan J. Watts va 
fer el mateix experiment però 
mitjançant correu electrònic

Determina els sis graus de 
connexió per a contactar amb 

una persona desconeguda.

2012 Six grades patent: 
Linkedin i Tribe

2012 Experiment d'un món 
petit per Facebook i Yaho!

1978: Bulletin 
Board System 

(BBS)

1994: 
GeoCities

1995: The 
Globe, 

Classmate i  
MSN

1997: Sis 
Degrees.com i 

AOL Instat 
Messenger

1998: Friends 
Reunited i 

Blogger

1999: 
LiveJournal, 
BlackPlanet i 
AsianAvenue

2000: Mi Gente
2001: Cyworld i 

Ryze

2002: 
Friendster, 

Fotolog, 
Skyblog i 
Linkedin

2003: 
Couchsurfing, 

Myspace, 
Last.FM, Hi5, 

Tribe.net i 
OpenBC/Xing
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Imatge 4 Cronologia de les xarxes socials. Elaboració pròpia a partir de Flores et al. (2009), González (s.d), Ponce 

(2012) i The Daily Prosper (2018). 

 

5.3 Classificació 

A través de Flores et al. (2009) i Ponce (2012) es realitza la classificació de les xarxes 

socials. Flores et al. (2009) primer classifica  les xarxes socials segons el seu públic i la seva 

temàtica (horitzontals i verticals), aquesta classificació la comparteix Ponce (2012). Les 

horitzontals són aquelles que no tenen una temàtica específica i es dirigeix a un públic ampli 

no a cap en concret. Totes les xarxes socials horitzontals tenen tres funcions concretes: crear un 

usuari, compartir informació i crear una llista d'amics, algunes de les xarxes socials horitzontals 

que podem trobar-nos en Internet són: Facebook o Google+.  

En canvi, les xarxes socials verticals són aquelles que s'especialitzen en una temàtica o 

un públic concret. Flores et al. (2009) les classifica en professionals les quals se centren en les 

relacions laborals com Linkedin; d'oci, específiques per a reunir un públic que realitzen els 

mateixos esports, jocs concrets, etc. com Wipley; i les mixtes les quals intenten crear un entorn 

acollidor perquè empreses i usuaris individuals puguin realitzar activitats concretes com Yuglo.  

D'altra banda, Ponce (2012) les classifica segons temàtica, activitat o contingut. Segons 

temàtica, trobem les professionals com Linkedin, les culturals com Asinave, les relacionades 

amb aficions, les destinades a causes de caràcter social, les de viatges com Exploroo o altres 

temàtiques no relacionades amb les anteriors com per exemple Shoomo relacionada amb les 

compres. Segons activitats, trobem les de microblogging com Twitter, relacionades amb jocs 

en línia com Haboo, les de geolocalització, les enfocades al emmagatzematge d'enllaços per a 

després compartir-los, i les relacionades amb compartir diferents objectes. En l'últim lloc de la 

classificació, trobem la classificació segons el contingut que es comparteix, per a compartir 

2004: Flickr, Pixco, 
Mixi, Facebook, 
Orkut, Dogster, 

Multiply, 
Asmallworld, 

Catster, 
Dogebal,Care2, 

Hyves i Digg

2005: YouTube, 
Xanga, Bebo, 

Facebook (nivel 
mundial), Ning i 

Yahoo365

2006: Twitter, 
Windows Live 

Spaces, Mychurch, 
Tuenti, Badoo i 

Spotify

2008: Tumblr
2009:Whatsapp i 

Pinterest

2010: Google 
Buzz i 

Instagram

2011: Line i 
Facebook 

Messenger

2013: 
Telegram
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imatges com Flickr, Fotolog, Pinterest, Panorama o Instagram; música; vídeos com Youtube; 

documents; presentacions com SlideShare; notícies o lectures com Wattpad.  

Continuant amb la classificació de Flores et al. (2009), el següent pas és classificar-les 

segons el seu ús. D'una banda, trobem les que se centren en les relacions humanes i fomentar 

aquestes com Tuenti (actualment en desús). D'altra banda, podem encontrar les que se centren 

a relacionar el contingut publicat dels diferents usuaris, o inerts. A continuació, es troba la 

classificació segons la localització, poden ser sedentàries o nòmades depenent si relacionen o 

no als usuaris amb els llocs que estan al seu voltant. I finalment, una classificació més de 

caràcter tècnic, trobem que poden ser xarxes socials amb una base de relació client-servidor o 

tenir una estructura semblant a la d'una pàgina web. 

 

5.4 Característiques i funcions 

Començant amb les característiques de les xarxes socials, una de les principals és la 

possibilitat de creació de perfils que ajuden la reafirmació de la pròpia identitat, a crear i 

compartir contingut entre els nostres amics. A més, també ajuden a poder mostrar els amics que 

es tenen i les connexions o informació que volen exhibir. Per altre costat, permeten recórrer la 

nostra llista d'amics i veure el que ells comparteixen. Aquests amics poden ser coneguts del 

món físic o amics del món virtual que poden estar a milers de quilòmetres a causa de la ruptura 

de límits geogràfics que ens proporciona Internet. A més a més, les xarxes socials ens ofereixen 

la possibilitat de crear o accedir a comunitats socials amb persones que comparteixen els nostres 

interessos. Finalment, una característica més tècnica, és que les xarxes socials es creen a partir 

de vincles febles (García et al., 2013; Garvia, 2018; Gutiérrez, 2014).  

 Seguidament, com hem pogut comprovar, la principal funció de les xarxes socials és la 

de relacionar-se. Segons García et al. (2013) aquestes relacions en els joves es divideixen en 

dos tipus, amb els seus amics i companys més pròxims relacionats amb el món físic, o amb 

persones afins en gustos i interessos però només en el món virtual.  

D'altra banda, García i Hoyo (2013) realitzen una classificació de les formes en què els 

joves utilitzen les xarxes socials per a comunicar-se. En primer lloc, localitzem les relacions 

amb el seu entorn més proper, aquell que coneix en el món físic, i per tant, utilitza les xarxes 

socials per a romandre en contacte amb aquestes persones. Segons Alonso, Rodriguez, Lameira 
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i Carrera (2015) per a aquest ús les xarxes socials en els adolescents són una obligació perquè 

en aquests moments és la seva major eina de comunicació. A continuació, trobem els joves que 

empren les xarxes socials per a cercar gent del seu passat, el més habitual companys de classe 

o d'activitats recreatives, en aquests casos usen les xarxes per a poder tornar a relacionar-se amb 

aquests amics. Després, es troben aquells joves que es relacionen amb altres persones que 

només coneixen del món virtual per a compartir vivències en el món físic. I finalment, joves 

que contacten amb persones del món virtual però no les arriben a conèixer mai. 

Seguidament, una altra funció que destaquen Alonso et al. (2015) és la expressió. Els 

joves han trobat en les xarxes socials un espai virtual on poden expressar-se de forma lliure, a 

més de poder crear noves amistats virtuals. A més a més, un altre ús de les xarxes socials és 

entretenir mitjançant els vídeos, imatges o pàgines web que comparteixen els perfils que seguim 

(Prades & Carbonell, 2016). 

Per finalitzar, a més de la funció social de les xarxes García i Hoyo (2013) expliquen 

que els joves utilitzen les xarxes socials com a mètode de participació “política o cívica, cultural 

o de ocio, y de amistad o relaciones sociales” (pàg. 115). Tot això proporciona als joves una 

visió més oberta per a poder tenir un paper important en els esdeveniments del món real. Els 

joves mitjançant les xarxes socials poden discutir sobre diversos temes i ampliar el seu 

coneixement, i així poden tenir més participació social. Malgrat que els joves són els principals 

usuaris de les xarxes socials, García i Hoyo (2013) destaquen que aquests usuaris no coneixen 

l'abast que poden tenir les seves actituds en xarxes socials. Per això, opinen que és necessari un 

programa de conscienciació dels usos de les xarxes socials, perquè aquestes ofereixen moltes 

més oportunitats que no només la de relacionar-se. 

 

6. Instagram 

6.1 Definició 

Instagram es va crear l'any 2010 amb l'objectiu principal de compartir imatges amb un 

grup d'amics de forma divertida. Mitjançant aquesta aplicació i els seus diferents efectes podem 

veure el món a través de les imatges que pugin els usuaris. Encara que, en els seus inicis aquesta 

aplicació només era per als smartphones, actualment també és possible el seu ús en les tauletes 
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i mitjançant un ordinador, però aquest últim només amb la possibilitat de visualització no es 

poden carregar imatges. (Jurado, 2015; Prades & Carbonell, 2016) 

 

6.2 Creixement 

Pel que fa al creixement d'aquesta aplicació, des dels seus orígens al 2010 ha tingut un 

creixement exponencial. En 2012 amb l'obertura de l'aplicació també per als usuaris d'Android 

va arribar als 100 milions d'usuaris, en 2014 aconsegueix superar a Twitter amb més de 300 

milions (un 26% de la població mundial), en 2015 el 30% de la població, en 2016 el 90% de la 

població menor de 35 anys era usuària i en 2017 comptava amb 800 milions d’usuaris 

(González, s.d.; Hwang & Cho, 2018; Jurado, 2015). En les dades que es veuen a l’article de 

Huang, Wang, Su, Dai, i Bhuiyan (2018) es pot observar que des de l'any 2010 va augmentant 

gradualment el nombre d'imatges que els usuaris pengen en aquesta xarxa, l'any que més ha 

augmentat és en el 2017. Actualment, en Instagram es comparteixen una mitjana d'uns 95 

milions de fotos o vídeos diaris i 500 milions de persones l’utilitzen cada dia.(Garvia, 2018; 

Huang et al., 2018; Hwang & Cho, 2018). 

Altrament, un dels principals motius de la seva popularitat és que es va actualitzant 

tenint en compte els interessos dels usuaris, i apropant-se a les funcions d’altres xarxes socials 

com Snapchat o Periscope. Des de la seva creació una de les actualitzacions més destacades 

varen ser les històries en 2016, en les quals pots compartir una imatge o un vídeo durant vint-i-

quatre hores. A més, en el 2016 també s'afegeix la funció de transmetre vídeos en directe. D'altra 

banda, en 2017 crea noves eines per al control de comentaris tant en el nostre idioma, com en 

uns altres que no coneixem, informes anònims en les transmissions en directe per a ajudar en 

cas d'algun usuari vegi una cosa estranya en aquests vídeos o la iniciativa #KindComments per 

a ajudar a tenir unes ciutats més felices (González, s.d.; Historiografias, s.d.; La nación, 2017).  

 

6.3 Característiques 

Pel que fa a les característiques, en aquesta xarxa social es pot crear un perfil, al qual 

s’afegeix una biografia amb informació personal i professional. Als perfils professionals es 

recomana que afegeixin les URLs per tenir més seguidors (Huang et al., 2018). D'altra banda, 

es poden compartir imatges o vídeos i aplicar un filtre per a embellir el contingut. Una vegada 
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aplicat aquest filtre, es té la possibilitat de posar un petit comentari, hastags, etiquetar amics i 

determinar la ubicació on està presa la foto. A més a més, permet compartir aquesta imatge en 

altres xarxes socials com Facebook, Twitter o Tumblr. Quan ja s'ha publicat la imatge o el vídeo 

els nostres amics poden interactuar mitjançant la secció de comentaris o bé donant al cor per a 

indicar que els agrada (González, s.d.; Huang et al., 2018). El contingut principal que es 

comparteix a Instagram són selfies, és a dir, imatges d'un mateix  a soles o amb amics fetes per 

un mateix. De manera secundària, es comparteixen fotos de cos sencer mostrant una aparent 

felicitat o mostrant activitats d'oci (González, s.d.). 

De manera paral·lela, es pot comentar que aquesta xarxa social ens ofereix dos tipus de 

perfils: els públics i els privats. Amb el perfil públic tot el qui tingui Internet pot veure el 

contingut que has publicat i seguir-te. En canvi, si tens un perfil privat, l'usuari és qui controla 

qui pot veure les seves publicacions (González, s.d.). El perfil privat és el que recomana Zabala 

(2016) per als menors de 13 anys, encara que destaca que s’ha de controlar qui permet que els 

segueixin. Segons Fominaya (2016)  molts menors accepten que els segueixin comptes que no 

coneixen per a augmentar el seu nombre de seguidors i així la seva popularitat. L’estudi 

d’Alonso et al. (2015) destaca que en el camp de la privacitat les noies són més acurades que 

els nois, perquè el 62.2% declara que té la seva xarxa social privada, en contrast amb els nois 

que només un 56.1% ho declara. Però, abans de triar que tipus de perfil que volem Jurado (2015) 

ens recomana que llegim les condicions legals de l'aplicació que ens exposa. 

Al mostrar o publicar cualquier contenido en o a través de los servicios Instagram, usted otorga a 

Instagram una licencia mundial limitada no exclusiva, totalmente pagada y libre de royalties, para usar, 

modificar, borrar, añadir, presentar o mostrar públicamente, reproducir y traducir dicho contenido, 

incluyendo la distribución ilimitada de una parte o de la totalidad de la web en cualquier formato y a 

través de cualquier canal de comunicación, a excepción del contenido que no se comparta públicamente 

(“privado”), que no será distribuido fuera de los Servicios de Instagram.(pág 23) 

 A més a més, un dels aspectes més importants en aquesta xarxa social és el nombre de 

seguidors i likes que tenen les nostres imatges, perquè a causa d'això es pot crear una sensació 

de pertànyer a un grup, o en canvi, ser rebutjat per ell. Aquest aspecte tan subjectiu afecta molt 

més al conjunt d'adolescents que utilitza aquesta xarxa social, perquè segons el nombre de 

seguidors creuen que els confereix un estatus social o un altre. Com més gran és el nombre de 

seguidors que té un compte determinat més likes tindran les seves imatges, això sol passar en 

el cas dels Influencers comentats anteriorment o en els perfils de personatges socials. A més, 

els adolescents també li donen una gran importància al número de likes que rep una imatge, 
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perquè si supera els 100 o 150 likes té més èxit i per tant millora el seu autoconcepte. Al contrari, 

si una imatge rep només una desena de likes, eliminen la imatge perquè la seva popularitat no 

es vegi afectada (Fominaya, 2016; González, s.d.; Huang et al., 2018).  

 

6.4 Usos 

Instagram és una xarxa social que no només s’empra per a relacionar-se, s’utilitza per 

multitud d’accions.  El principal ús és el de pujar imatges per a compartir moments del dia a 

dia o moments més especials. També s’empra per a veure les imatges que pugen les persones a 

les quals es segueix (Cristofol et al., 2018; Garvia, 2018).  

D'una banda, McCune i Thompson (2011, citat en Prades & Carbonell, 2016) a través 

del seu qüestionari van determinar que hi havia sis motivacions principals. La primera de totes, 

és la de compartir imatges amb els nostres seguidors. La segona motivació, és la referent a 

l’emmagatzematge, perquè si estan penjades les imatges en aquesta xarxa social, en el cas de 

pèrdua de les imatges al dispositiu mòbil encara es podran conservar. La següent motivació que 

tenen els usuaris d'Instagram és la de poder veure i viure experiències a través del contingut 

que pengen els usuaris als quals segueixen. En quart lloc, trobem la sensació de pertànyer a un 

grup, el dels usuaris d'Instagram. En cinquè lloc, exposen que la plataforma és un espai per a 

poder mostrar la creativitat. I en últim lloc, trobem que molts dels usuaris accedeixen a 

Instagram per a desconnectar i d'una forma o altra expressar els sentiments. 

Continuant amb altres estudis sobre les motivacions per emprar Instagram, trobem el 

realitzat per  Prades i Carbonell (2016) que destaca que l’activitat més realitzada per els 

adolescents és mirar la seva pàgina d'inici on apareix tot el contingut pujat pels usuaris que 

segueixen. En segon lloc, trobem que ja investiguen sobre els usuaris que segueixen en els seus 

propis perfils. El tercer lloc l'ocupa la mateixa activitat però amb personatges públics. I en últim 

lloc, trobem el pujar contingut al seu perfil.  

A continuació, trobem l'estudi realitzat per Lee, Lee, Moon i Sung (2015) el qual 

nomena els cinc motius principals per a l'ús d'aquesta xarxa social. En primer lloc, trobem la 

interacció social amb les persones que seguim i que ens segueixen. En segon lloc, està 

l’emmagatzematge de records en forma de vídeos i fotos per a prevenir la possible pèrdua d'ells. 

A continuació, es pensa que Instagram és un gran espai per a poder expressar-se tant de forma 
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artística com de forma sentimental. La quarta motivació resulta ser la de l'evasió mitjançant la 

visualització d'imatges dels usuaris als quals seguim. I finalment, trobem que xafardejar els 

perfils dels altres és una de les motivacions per a l'ús d'Instagram. 

Finalment, comentar l'estudi de Sheldon i Bryant (2016) el qual separa les activitats que 

es realitzen en quatre grans blocs: surveillance / knowledge about others, documentation, 

coolness i creativity. Aquests blocs coincideixen amb l'estudi comentat en el paràgraf anterior.  

Dins del primer bloc trobem activitats com la interacció amb els amics, veure les seves 

publicacions, investigar sobre publicacions dels altres, i la diversió, l'activitat més popular 

segons l'estudi és seguir als amics. En el segon bloc és sobre documentation, trobem les 

activitats relacionades amb descriure la nostra vida mitjançant imatges, tant del que ens envolta 

com d'esdeveniments especials, l'activitat més destacada és aquesta última de recordar moments 

especials. A continuació, en el següent bloc afegeixen activitats com augmentar el nostre 

autoconcepte, demostrar la nostra popularitat als nostres amics, en aquest bloc la popularitat és 

una de les principals motivacions per a l’ús d’Instagram. Finalment, en el bloc referit a la 

creativitat, es destaca trobar persones amb interessos afins, mostrar la nostra creativitat i 

demostrar les habilitats amb les imatges, aquest últim ítem és el més popular.  

 

7. Estat de la qüestió  

7.1 Actualitat sobre Instagram i els preadolescents 

Per a l'estudi de l’ús que fan els preadolescents d’Instagram en l’actualitat s’han triat 

tres articles principals, després d'una llarga recerca en els diversos cercadors acadèmics. D'una 

banda, les paraules clau utilitzades per a la recerca d’investigacions han estat: Instagram en 

educació primària, Instagram i els preadolescents, i Instagram i menors d'edat, aquestes paraules 

han estat cercades en castellà, català i anglès. S’han triat aquestes paraules clau perquè després 

de provar amb moltes combinacions aquestes han estat les que més resultats han donat. 

En primer lloc, comentar que els motors de recerca utilitzats són diversos. El principal 

ha estat la Biblioteca de la universitat que davant aquestes paraules clau va mostrar molts 

resultats entre els quals destaquem l'estudi de Pérez (2018) que més tard explicarem. Va mostrar 

sobretot articles relacionats principalment amb joves, però de més de 12 anys en totes les 

ocasions, fins i tot, estudis fets a estudiants universitaris. A més, articles sobre la preocupació 
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dels pares amb l'ús d'Internet que feien els seus fills de manera general i no de forma específica 

en Instagram que és el punt de partida de la recerca. Finalment trobem que els estudis realitzats 

a joves menors de 12 anys se centraven en la influència que tenien sobre ells els Youtubers, per 

la qual cosa tampoc se centraven en Instagram. 

Seguidament, els motors secundaris de recerca ha estat Dialnet i ERIC, els quals han 

mostrat resultats semblants davant les paraules clau. A Dialnet, l'únic article trobat centrat en 

l'ús d'Instagram és l'abans comentat de Pérez (2018). La resta de recerques, a més de ser 

escasses no entraven dins dels paràmetres de cerca, cosa que passa també a ERIC. 

En tercer lloc, trobem Google Acadèmic en el qual sí que ha sortit un ampli repertori 

d'articles, però cap ha estat d’utilitat per diversos motius. El principal motiu és que molts d'ells 

parlaven de joves centrant-se en edats compreses entre els 14 i els 20, per la qual cosa no eren 

adequats per al nostre tema. El segon motiu és que els estudis realitzats a menors d'edat amb 

edats compreses entre els 10 i els 12 eren sobre videojocs i Youtube. Finalment, trobem dos 

articles que podrien ser interessants; un d'ells és el Estudio Exploratorio sobre el Uso y 

Consumo dentro de Redes Sociales y la construcción de perfil online de Tweens Guayaquileños 

de Trujillo (2017), en aquest article si es parla sobre l'ús d'Instagram en preadolescentes entre 

els 8 i els 13 anys, però els resultats no estan expressats de forma clara quan es parla de xarxes 

socials per aquest motiu no ha estat seleccionat. L'altre document és el capítul 5 del llibre 

Perspectivas contemporáneas desde la investigación en ciencias sociales: BrandChild: Los 

jóvenes y su relación con los teléfonos inteligentes en Colima de Barajas, González i Pelayo 

(2017), però en aquest capítol parla específicament de l'ús dels telèfons intel·ligents, però no el 

relaciona ni amb les xarxes socials en general ni amb Instagram concretament que és el nostre 

punt de partida. 

En últim lloc, com que no hi havia molta informació rellevant, s’ha cercat en la 

bibliografia de l'article trobat per a tenir més recerques recents amb les quals fonamentar l'estat 

de la qüestió, i va ser així com s’ha trobat l'estudi Connected kids realitzat per Mediacon (2017) 

i la recerca de Cánovas, García, Oliaga, Atilano i Ferrer (2014) explicats a continuació. 

L'estudi Connected kids realitzat per Mediacon (2017), demostra que els preadolescents 

com a part de la societat també fan un ús massiu de les tecnologies. Els menors entre 8 i 12 

anys cada vegada accedeixen en un major percentatge a tenir un mòbil propi, en 2015 un 49% 

dels menors d'aquestes edats tenien un mòbil propi, en 2016 un 28%, i en 2017 un 66%. 
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Mitjançant els seus dispositius mòbils accedeixen a les xarxes socials, entre les seves favorites 

es troben Instagram, Facebook, YouTube i Snapchat, sent Snapchat la xarxa social on passen 

més temps i Instagram la segona. L'accés tan ampli que tenen a Internet també és un factor de 

preocupació per les famílies, un 84% es preocupen pel que fan els seus fills en Internet. 

A continuació, es troba la recerca de Canovas et al. (2014). Aquesta investigació també 

proporciona les dades sobre l’ús de les noves tecnologies que fan els joves entre 11 i 14 anys. 

En aquest estudi es van enquestar a 1800 joves entre els 10 i els 14 anys. Com en l'estudi anterior 

també destaca el gran ampli marge de nens d'aquestes edats que tenen un dispositiu mòbil, a 

l'edat de 10 anys el 30% dels enquestats tènia un mòbil, als 12 ja augmenta fins al 70%. A partir 

d'aquestes dades diu que el 60% dels preadolescents accedeixen mitjançant el mòbil a les xarxes 

socials. El fet de tenir a l’abast un dispositiu amb connexió a Internet fa que els preadolescents 

puguin satisfer la seva necessitat de feedback immediat en aspectes de comunicació, tant en 

xarxes socials com en aplicacions de missatgeria instantània. Respecte a la creació de contingut, 

en les xarxes socials el 23% dels joves entre 11 i 14 anys publiquen fotos o vídeos habitualment, 

el 33% ho fa de forma esporàdica i el 44% no ha publicat mai contingut en les xarxes socials. 

Seguidament, per a aprofundir més en l’ús de les xarxes socials, trobem l’estudi de Pérez 

(2018). L’estudi està realitzat a  140 joves entre 11 i 12 anys de diferents zones d'Espanya: 

Huelva, Salamanca, València i Santander. En aquest estudi, als alumnes d'Educació Primària 

van emplenar un qüestionari per a determinar l'ús, el coneixement i la creació de contingut en 

quatre xarxes socials: YouTube, Instagram, Snaptchat i Musical.ly (actualment nomenada 

TikTok). Per a cada xarxa social esmentada, els enquestats havien de contestar amb: 0 (res), 1 

(poc), 2 (mitjà), 3 (bastant) i 4 (molt). Respecte a Instagram, tan sols un 6.85% dels joves 

enquestats no utilitzen la xarxa social, un 9.5% comenta que l'usa poc, un 26.7% fa d'ella un ús 

mitjà, el percentatge més elevat és el 34.9% dels enquestats que fa un ús bastant freqüent a 

aquesta xarxa social, i finalment, un 21.95% l'usa molt. En canvi, respecte a la creació de 

contingut els usuaris que produeixen poc o res augmenta, el 8.6% declara que no crea cap 

contingut, el 19.3% ho crea però de manera molt esporàdica, el 23.1% diu crear una mica de 

contingut dada semblant al dels usuaris que produeixen molt contingut un 23.4%, i finalment, 

trobem que la major part dels enquestats un 26.5% destaca crear bastant contingut en aquesta 

xarxa. En últim lloc,  pel que fa al coneixement que tenen sobre la xarxa tant els serveis que 

ofereix com de la qualitat de l'aplicació un 29.5% creu que té bastant coneixement sobre ella, 
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un 24.4% diu tenir un ampli coneixement sobre Instagram, un 21.7% la coneix a mitges, un 

18.3% poc i un 6.6% no té coneixements sobre ella. 

 

7.2 Recomanacions d’ús 

Primerament, per a conèixer les recomanacions que fan els experts per a l'ús d'aquesta 

xarxa social entre els preadolescents, s'ha realitzat una recerca en els principals motors de 

recerca: Biblioteca de la UIB, ERIC, Dialnet i Google acadèmic amb un resultat semblant. Les 

paraules clau per a la recerca han estat recomanacions per a Instagram i recomanacions per a 

l'ús d'Instagram en menors. Els resultats obtinguts han estat pocs, pel fet que en les diferents 

cerques només apareixien articles relacionats bé amb l'ús d'Instagram en diferents àmbits com 

el màrqueting, política, economia o museus, o sobre l’ús de les xarxes socials de manera 

general. A causa del seu caràcter poc específic, o no relacionat amb l'àmbit que es tracta no ha 

servit cap. A continuació, després de la cerca en els cercadors especialitzats, s'ha realitzat una 

cerca en Google i s'han trobat diferents pàgines web relacionades amb el tema, de les quals 

s'han seleccionat les que tenien escriptors especialitzats. 

Per aquest apartat s’han seleccionat un conjunt d’autors especialitzats en Instagram. 

D’una banda, alguns dels redactors de la xarxa social Instagram han redactat un dossier donant 

consells als pares sobre l'ús d'Instagram dels seus fills menors d'edat. En aquest dossier, es 

donen consells de com utilitzar les diferents eines de les quals disposa la xarxa social per a la 

protecció dels menors d'edat.  

D’altra banda, està la pàgina web IWomanish de Maria Zabala. Ella és una periodista 

des de fa més de vint anys. Respecte al mon de les noves tecnologies, és membre de The Digital 

Citizenship Institute i és l’ambaixadora espanyola de DigCit. Quant a educació, assesora sobre 

el contingut i organització de xerrades, tallers, etc. d’educació digital. A més, realitza 

conferències i tallers sobre el bon ús de la tecnologia.  Al seu blog IWomanish  tracta temes 

sobre la família, la tecnologia i els nous ciutats tecnològics donant consells per a la seguretat a 

Internet i com ho han de fer las famílies per garantir la seguretat dels seus fills. 

Finalment, s’ha seleccionat el blog de l'ONG Educo, la qual és una ONG de cooperació 

global per al desenvolupament i l'acció humanitària en països subdesenvolupats dels cinc 

continents. Aquesta ONG aquesta composta per professionals des de fa més de 25 anys. 



17 
 

Com hem comentat una de les xarxes socials on passem més temps els preadolescents 

és Instagram (Mediacon, 2017). Una de les principals recomanacions és la de tenir un perfil 

privat, però com hem comentat anteriorment a pesar que tinguin un perfil privat permeten que 

els segueixin persones desconegudes per a augmentar la seva popularitat (Fominaya, 2016). És 

per això que tenen massa seguidors per a ser perfils privats i conèixer a tots els seus seguidors. 

A més a més, trobem que donen massa informació sobre la seva vida tant de forma voluntària 

o involuntària. De forma voluntària, rebel·len informació d'on viuen, quants anys entre altres 

coses en la seva biografia o bé mostrant la geolocalització en les imatges que es pugen a la 

xarxa. De forma involuntària, poden revelar informació sobre ells en les imatges que pugen, de 

manera que en fer-se fotos enfront de la seva casa o dins d'ella poden mostrar dades sobre la 

seva vida personal. A més, si pugen imatges amb altres persones, poden arribar a donar massa 

informació sobre ells dient que són els seus familiars o els seus noms. El fet de bolcar massa 

informació a la xarxa pot ser un perill per a ells, els fa més vulnerables (Educo, 2017; Zabala, 

2016). 

Respecte al comportament que tenen els preadolescents en Instagram, és variat. Pel que 

fa a la interacció entre ells, la realitzen a través d'Instagram direct on poden parlar o també 

intercanvien multitud de comentaris utilitzant un llenguatge amable i moltes emoticones. Un 

dels grans problemes és la necessitat contínua d’augmentar la seva popularitat, això ho 

aconsegueixen mitjançant la pujada d'imatges al seu perfil. Otaña (2016 pàg. 135) destaca que 

“Las selfies publicadas en esta red social, constituyen demandas de reconocimiento y recibir 

menos likes que los esperados puede ser sentido como rechazo social”. Per tant, desenvolupen 

el seu autoconcepte basant-se en els likes i comentaris que reben dels seus seguidors. A més de 

la necessitat d'una resposta per part dels seus seguidors, també tenen la necessitat que aquesta 

es produeixi de manera immediata, la qual cosa pot crear un problema d'ansietat sino reben una 

resposta immediata (Educo, 2017; Zabala, 2016). 

A més a més, el fet que els menors empren les xarxes socials és innegable, i en concret, 

Instagram (Cánovas et al., 2014; Mediacon, 2017; Pérez, 2018) . És important que els adults 

responsables de la seva educació (famílies i educadors) facin un control del seu ús. Alonso et 

al. (2015) en la seva recerca destaca que a pesar que les xarxes socials es comencen a usar abans 

dels 10 anys no existeix un control o supervisió de l'ús que fan els menors. Per això, és important 

que els seus referents tinguin nocions bàsiques de l'aplicació per a poder resoldre els possibles 

dubtes que tinguin els menors. A més d'informar-se sobre l'aplicació, es recomana que es 
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pregunti als preadolescents que usos fan de la xarxa, si només l’usen per a veure fotos, si ells 

les publiquen, sobre els seus seguidors i la privacitat dels seus comptes. D'altra banda, és molt 

important comunicar-se amb ells per a parlar de diferents temes, com per exemple la privacitat, 

és necessari que els menors entenguin que no han de permetre que els segueixi tothom pel fet 

que els seus seguidors poden compartir les seves imatges sense el seu permís i arribar més lluny 

del que es pensa. A més si no coneixen a les persones que hi ha darrere dels usuaris no és 

convenient informar-los sobretot allò que fan o on es troben. Per això, és important conscienciar 

als menors que no mostrin la localització en les imatges que comparteixen ni en la seva biografia 

(Educo, 2017; Zabala, 2016). 

Un altre consell és la configuració al costat de les famílies, d’aquesta manera elles poden 

tenir accés lliure al perfil del seu fill i poden exercir un control sobre imatges que pugen. Això 

és una mesura de seguretat perquè a vegades els menors no s'adonen de les conseqüències que 

pot tenir pujar una determinada imatge a Internet (Educo, 2017; Instagram, s.d) 

D’altra banda, un altre problema que preocupa a les famílies és la possible addicció a 

aquesta xarxa social. Per a posar-li fre, Instagram té diferents eines com el control d'activitat on 

pots veure quant temps dediques a mirar Instagram al dia durant l'última setmana i també es pot 

configurar rebre notificacions en cas que el seu ús sigui major al desitjat. A més, per a reduir 

l'ansietat de no saber si s'ha vist tot el que han publicat els perfils als quals seguim Instagram 

ens informa amb un avís que s’està al dia (Educo, 2017; Instagram, s.d.).  

Finalment, trobem les interaccions amb seguidors no desitjats, en aquests casos el que 

han de fer els menors és primer parlar amb les famílies. I en segon lloc, emprar els filtres que 

té la xarxa social per a bloquejar als usuaris i aquests no reben cap notificació. Les eines per al 

control de comentaris són bloquejar als usuaris perquè no comentin les teves publicacions i 

filtrar les paraules que no vols que s’utilitzen en els comentaris que es publiquen a les teves 

imatges. Per acabar, és important tenir en compte el tractament dels possibles casos de 

ciberbulling en la xarxa social. Per a Instagram aquest tipus d’assetjament va en contra de la 

seva política, per això si algun usuari percep algun tipus d'acció o actitud que pugui ser relaciona 

amb ciberbulling pot reportar-la de manera anònima i la xarxa social obrirà una investigació 

(Educo, 2017; Instagram, s.d.). 
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7.3 Usos educatius 

Per a conèixer els possibles usos educatius que ens proposen els diferents docents hem 

realitzat una recerca pels diferents motors de recerca mencionats en els punts anteriors, però els 

resultats han estat nuls, no hi havia cap informació valida per a aquest apartat. Per això, s’ha fet 

una recerca a Google on s’han trobat diferents blogs i pàgines web de docents i investigadors 

que fan unes propostes per emprar Instagram dins l’aula com una eina educativa. 

Per a la investigació respecte a aquest tema s’han seleccionat diverses pàgines web sobre 

l’ús educatiu d’Instagram. En primer lloc, es troba la iniciativa educativa Inspiratics, aquesta 

iniciativa està formada per la Fundació Amancio Ortega i la Fundació Santiago Rei Fernández-

Latorre. Aquesta iniciativa va ser creada amb la finalitat de fomentar la innovació educativa i 

d'aquesta manera millorar la qualitat de l'ensenyament. A més, el seu objectiu principal és 

impulsar experiències de caràcter educatiu que treballin de manera interdisciplinària 

l'aprenentatge, la creació i la tecnologia. 

En segon lloc, està l'autora Maryalene LaPonsie. Ella és una escriptora i investigadora  

professional. Els seus tres camps principals de recerca són les finances, el màrqueting i 

l'educació. En aquesta ocasió el seu article està dins el blog EmergingEdTech, és un blog que 

pretén connectar amb els educadors i tecnòlegs, parla sobre l’ús de la tecnologia com eina per 

a l’ensenyament. 

Seguidament, es troba Camila Londoño que és Comunicadora Social i forma part de 

l’equip de EligeEducar, pàgina web on es troba l’article que s’analitza. EligeEducar és una 

pàgina web de caràcter públic i privat, l'objectiu principal de la web és aconseguir que tots els 

nens i nenes de Chile comptin amb grans professors i educadors. 

Per començar amb els usos didàctic, Instagram es pot emprar per a l’àrea de llengua, 

perquè serveix per fer descripcions i narracions. Per exemple amb una imatge es pot escriure 

una història sencera al peu d’imatge, o a l’inrevés, a partir de moltes imatges seqüenciades es 

pot narrar una història sense paraules. En l’aspecte de descriure, es pot agafar una imatge 

d’Instagram i descriure-la a classe, o que el mestre pugi una foto i en els comentaris els alumnes 

la descriguin. A més a més, Instagram pot ajudar a sintetitzar la informació en paraules clau 

amb l’ajuda dels hastags (Inspiratics, s.d.; LaPonsie, 2013). 
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D’altra banda, es pot utilitzar Instagram per a estar informats de les coses que ocorren 

al voltant del món. Es pot recomanar als alumnes que segueixen comptes de notícies o persones 

que els agradi retransmetre els principals esdeveniments, i d’aquesta manera els alumnes 

s’informaran millor d’una manera que els agrada. Una altra opció és investigar sobre temes 

concrets que siguin interessants des del seu punt de vista, d’algun tema concret del projecte, 

etc. Instagram pot ser una font d’informació vàlida si es consulten els comptes adequats. 

Després, si els alumnes estan informats es poden crear debats en classe d’allò que han cercat, o 

una altra alternativa, és que la mestra cerqui una imatge polèmica i  a partir d’aquesta es crea el 

debat ( Inspiratics, s.d.; Londoño, 2017). 

A més a més, Instagram pot ajudar a fer un seguiment de tot allò que s’ha après durant 

el curs, si l’alumne penja una foto cada dia en el seu compte (dedicat a l’educació) amb les 

coses que ha après durant el dia, farà un diari d’aprenentatge. Aquest l'ajudarà a recopilar la 

informació quan la necessiti, i tindrà de manera visual tot l'après durant el temps que es dugui 

a terme aquesta iniciativa (Inspiratics, s.d.; Londoño, 2017). 

A continuació, una altra opció és emprar Instagram per a treballar l’educació emocional 

“utilizar la expresión fotográfica en Instagram para representar una emoción. Además, permite 

trabajar la empatía bien desde descifrar las emociones de los demás compañeros, bien desde la 

simple acción de preguntar antes de subir una fotografía de otras personas” (Inspiratics, s.d.).  

En últim lloc, es poden donar estratègies per a la seguretat a la xarxa. A través de les 

imatges pròpies i de la resta de companys poden analitzar la informació que donen de forma 

involuntària (Inspiratics, s.d.). 

 

PART PRÀCTICA 

8. Context 

Aquest estudi s’ha realitzat al mes d’abril de 2019 al centre CEIP Sant Antoni de 

Portmany. L’estudi consta de dues parts, una en la que els alumnes contesten; i una altra on  es 

realitza una sessió per a comunicar als alumnes els resultats obtinguts, potenciant els aspectes 

favorables i recalcant els consells que donen els experts respecte als seus punts febles. Durant 

la sessió es va emprar un PowerPoint per a tenir un suport visual de la informació, aquest es pot 
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veure a l’Annex 3. Les diapositives amb els consells per millorar la seguretat en els seus 

comptes es va repartir en paper per a tots els alumnes. 

Pel que fa a l’escola CEIP Sant Antoni de Portmany pertany al municipi de Sant Antoni 

de Portmany  i es troba als afores del nucli urbà. Els alumnes que acudeixen al centre viuen el 

barri de Ses Païses o el "Boulebard", llocs pròxims al centre. Encara que hi ha alumnes que 

viuen més lluny de l’escola, per això entre els serveis externs que ofereix l’escola es troba la 

ruta escolar en autobús.  

Aquest centre té un total de 444 alumnes (novembre 2018) repartits entre Educació 

Infantil, Educació Primària i una Unitat Educativa Específica en Centre Ordinari (UEECO). És 

una escola de doble línia per tant hi ha sis aules d’Educació Infantil i dotze d’Educació Primària. 

Quant a les famílies tenen un nivell socioeconòmic mitjà i un gran percentatge d’elles treballen 

en el sector terciari relacionat amb el turisme de temporada. 

Respecte a la metodologia, l’escola és pionera en Sant Antoni quant a metodologia per 

projectes i tenen una gran experiència en la seva posada en pràctica. A més també treballen per 

grups cooperatius i conferències (petites recerques en parelles o trios sobre temes establerts). 

Totes aquestes metodologies ajuden la gran diversitat d'alumnat que hi ha a les seves aules, a 

més d’implicar de forma significativa als alumnes en els seus processos d’aprenentatge. D’altra 

banda, tenen els espais de tallers els divendres per als alumnes de Primària i els dimecres per 

als alumnes d’Infantil en els quals aprenen de manera més lúdica.  

 

9. Participants 

El curs elegit per a la realització de la recerca ha estat la classe de sisè B. En aquesta 

classe a l’hora de realitzar l’enquesta hi havia matriculats vint-i-cinc alumnes, però tres d’ells 

no han pogut participar perquè no hi eren en aquell moment a classe, per això la mostra és de 

vint-i-dos alumnes amb edats compreses entre el onze i els dotze anys.  

En relació als vincles establerts entre els membres del grup, esmentar que són molt bons 

ja que s'han estat potenciant des de l'inici de curs, inicialment existien una gran quantitat de 

conflictes arrossegats des de cursos anteriors. Quant a la seva actitud, és molt participativa quan 

han de donar les seves opinions, experiències o llegir alguna cosa tots estan disposats. 
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 Per acabar, la procedència de les famílies es molt diversa podem trobar famílies de 

nacionalitat espanyola, italiana, àrab o anglesa. A més, un terç de l’alumnat té els seus 

progenitors separats, i hi ha dos que tenen una família monoparental per defunció d'un dels 

progenitors. 

 

10. Objectius 

L'objectiu principal d’aquesta investigació és conèixer l’ús que fan d’Instagram els 

alumnes de 10 a 12 anys enfocant-se principalment en el context escolar. 

A partir d'aquest objectiu principal sorgeixen els següents objectius secundaris: 

- Explorar el nivell de coneixements sobre Instagram, les seves possibilitats i els seus 

perills. 

- Deduir l’impacte que té Instagram a sisè de primària.  

- Conèixer les percepcions que tenen els alumnes respecte a l'ús o la manca d’ús 

d'Instagram. 

 

11. Metodologia 

Principalment, aquesta recerca té un enfocament quantitatiu. Aquest enfocament segons 

Hernández, Fernández, i Baptista (2014) ha de ser seqüencial, és a dir, s’ha d’anar pas per pas 

sense saltar-se cap perquè sigui una investigació rigorosa. Aquest enfocament parteix d’una 

idea que es va delimitant a mesura que es plantegen els objectius, i es comença la recerca 

bibliogràfica. Entre les principals característiques segons Hernández et al. (2014) podem trobar: 

- Plantejar la recerca sobre un tema determinat. 

- Ha de seguir un procés de: recerca, hipòtesi, posar a prova la hipòtesi, analitzar els 

resultats, i en cas que la hipòtesi no es sustenti amb les proves realitzades es torna a 

començar plantejant una nova hipòtesi. 

- La recol·lecció de les dades ha de ser molt rigorosa perquè serveixi a la comunitat 

científica. A més a més, les dades obtingudes han de ser analitzades de manera 

estadística. 

- Una investigació amb un enfocament quantitatiu ha de ser el més objectiva possible, els 

fenòmens externs dels investigadors no han d’afectar la investigació.  
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- Una investigació quantitativa té com a objectiu poder generalitzar els resultats obtinguts 

a una ampla majoria de la població, a més s’han d’explicar els processos seguits perquè 

es pugui replicar. 

A més a més, dins els estudis quantitatius hi ha diferents vessants, en aquest cas és un 

estudi quantitatiu exploratori. Aquest tipus d’estudi serveix per explorar el tema tractat per 

l’estudi perquè normalment investiguen temes poc estudiats. D’altra banda, aquests estudis són 

l’inici per a futures recerques que profunditzaran més en el tema, per això aquest tipus d’estudi 

serveixen per classificar conceptes claus de nous temes (Hernández et al., 2014). 

Per finalitzar, aquesta investigació es duu a terme mitjançant enquestes. Les enquestes 

són eines de recollides de dades de manera sistemàtica per a una gran quantitat de població 

mitjançant generalment qüestionaris. Les enquestes han de ser objectives, és a dir, no admeten 

cap tipus de manipulació. El seu objectiu principal ha de ser recollir dades d’una mostra de 

població concreta per al seu posterior anàlisi. Hi ha diferents tipus d’enquestes segons el temps 

en què es realitzen, en aquest cas és una enquesta transversal perquè es realitza en un moment 

determinat (Ballester, 2001). 

 

12. Instruments 

Els instruments per a la recollida de dades són dos qüestionaris de realització pròpia, 

basats en els qüestionaris proposats per Alonso et al. (2015), Martínez i Ferraz (2016), Prades 

i Carbonell (2016) i Quintana (2016) en les seves investigacions. Per aquesta anàlisi s’han 

realitzat un qüestionari per als alumnes que tenen un perfil a Instagram, i un altre per als que 

no (veure Annex 1 i 2).  

Respecte al tipus de preguntes, en aquests qüestionaris hi ha preguntes obertes, és a dir, 

que no delimiten les respostes dels alumnes i donen la possibilitat de contestar allò que vulguin. 

A més, també hi haurà preguntes tancades, en altres paraules,  les respostes a aquestes preguntes 

ja estan preparades pel creador de l’enquesta i els alumnes han d’adherir-se a aquestes. Aquestes 

preguntes tancades poden ser dicotòmiques, amb dues respostes, o de múltiple resposta 

(Ballester, 2001; Hernández et al., 2014). A més a més, perquè l’enquesta sigui vàlida per a la 

investigació les preguntes han de ser rellevants, que no influeixen en la resposta,  escrites en 
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positiu, demanant una qüestió per pregunta, han d’estar redactades de forma directa i facilitar 

que les respostes siguin flexibles (Ballester, 2001). 

Pel que fa al qüestionari, per als alumnes que tenen perfil d’Instagram, consta de set 

blocs: les teves dades, el teu perfil i la seva privadesa, seguidors i seguits, likes i comentaris, 

usos, famílies i temps. En aquests blocs es fan preguntes sobre els coneixements sobre 

l’aplicació i dels riscos que duu la utilització d’aquesta amb la seva edat. A més, amb altres 

preguntes s’intenta conèixer l’efecte que té una aplicació del món virtual en el dia a dia de 

l’escola, les relacions entre companys, la sensació de pertànyer a un grup o els resultats 

acadèmics. 

 

13. Anàlisi dels resultats 

Els participants de la investigació han estat vint-i-dos alumnes dels quals onze tenien 

Instagram i onze no tenien.  Cal comentar, que no tots els alumnes han contestat a totes les 

preguntes proposades als dos qüestionaris, perquè no les han vist, no s’encordaven o no volien. 

Tots els qüestionaris s’han realitzar de forma anònima per a garantir la privacitat dels alumnes. 

Primer s’analitzen els resultats dels qüestionaris dels alumnes que declaren que no tenen 

un compte a Instagram, i després els resultats dels que sí tenen. 

 

13.1 Alumnes que no tenen Instagram 

La primera pregunta d’aquest qüestionari és sobre els motius per no tenir Instagram, els 

alumnes podien marcar més d’una resposta. Les dades es poden veure al Gràfic 1, i han estat 

Motius per no tenir Instagram

No m'agrada l'aplicació No vull Els meus pares no em deixen

No tinc mòbil Males experiències No és necessari

Gràfic 16 Motius per no tenir Instagram. Elaboració pròpia a partir de la informació dels qüestionaris. 
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que quatre han marcat que els agradava l’aplicació, que no tenien perquè no volien i perquè els 

seus pares no els deixaven. Després, tres dels alumnes han marcat que no tenien compte 

d’Instagram perquè no tenien un mòbil propi. I finalment, dos alumnes han marcat l’opció 

d’altres, un perquè no creu necessari tenir Instagram per ser menors d’edat. I l’altre alumne ha 

contat la història que abans tenia un compte però va rebre comentaris per part de desconeguts 

que no li agradaven a un directe d’una companya seva, i a més, va veure imatges poc adequades 

a la seva edat.  

En la següent pregunta, sobre que pensen els seus pares de tenir Instagram comenten 

que creuen que és molt perillós, que encara no tenen l’edat suficient i que s’entretindrien molt 

i no tindrien temps per a estudiar. 

 Els alumnes malgrat que no tenen 

Instagram alguns sí que tenen altres xarxes  

(pregunta 3). Alguns exemples són Tik Tok (5 

alumnes) i Whatsapp (3 alumnes) o que no tenen 

cap xarxa (5 alumnes). Els motius de tenir  Tik 

Tok en compte d’Instagram són que els agrada 

l’aplicació, que aquesta aplicació els seus pares sí 

que la hi deixin tenir, i que creuen que Tik Tok sí 

que és per la seva edat. Els motius per elegir 

Whatsapp són que amb aquesta aplicació poden 

parlar amb els seus amics i família, i perquè els 

hi agrada més que Instagram. La pregunta 

número quatre, és sobre si els agradaria tenir Instagram a la qual el 91% dels alumnes van 

contestar que no volen tenir Instagram i un 9% va contestar que sí perquè li agradaria pujar 

fotos i compartir-les amb els seus amics. Respecte als seus sentiments per no tenir Instagram 

(pregunta 5), a 9 alumnes els hi dona igual, 1 es sent feliç per no tenir i un altre diu sentir-se bé. 

 D’altra banda, respecte a l’àmbit escolar, el primer punt és la popularitat (pregunta 6), 

hi ha 8 alumnes que creuen que no tenir Instagram no els fa menys popular i 2 creuen que sí 

que allò afecta la seva popularitat, i finalment 1 ha contestat que segurament per no tenir 

Instagram seria menys popular fora d’Espanya. 

0
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6

Tik Tok Whatsapp Cap

Xarxes alternatives a Instagram

Nombre d'alumnes per xarxa

Gràfic 17 Xarxes alternatives a Instagram. 

Elaboració pròpia a partir de la informació dels 

qüestionaris. 
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  Continuant en l’àmbit escolar es 

troba la pregunta 7 els resultats de la qual es 

poden veure en el Gràfic 3. Hi ha 8 que han 

contestat que no i 3 han marcat que creuen 

que sí un perquè la gent puja històries d’allò 

que fan al seu temps lliure i ells no les poden 

veure i comentar-les després, i les altres 

perquè et critiquen i no es poden adonar. 

D’altra banda creuen que en cap cas el no 

tenir Instagram els afecta en les seves 

relacions amb els seus companys. I per finalitzar, deu d’ells creuen que no tenir Instagram els 

ajuda a tenir més temps per a estudiar, en canvi, un pensa que tindria el mateix temps si tingués 

Instagram. 

 

13.2 Alumnes que tenen Instagram 

 Començarem comentat el bloc 1 sobre el seu perfil i la seva privacitat, però abans dir 

que tots han marcat que el compte d’Instagram és seu.  

 Les dues primeres preguntes són sobre l’edat a la qual es varen fer Instagram i a la que 

creuen que és legal tenir-ne, els resultats són els que es mostren al Gràfic 4. La majoria dels 

alumnes es varen fer el seu compte d’Instagram als 10 anys, però en canvi l’edat a la qual creuen 

0 2 4 6 8 10

Sí

No

Afecta Instagram a l'escola?

Nombre d'alumnes
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9 anys 10 anys 11 anys 12 anys 13 anys 14 anys 15 anys 16 anys 17 anys 18 anys

Edats a la que es varen fer Instagram i a la que creuen que es pot tenir

Edat a la que es varen fer Instagram Edat a la que creuen que es pot tenir Instagram

Gràfic 18Afecta Instagram a l'escola? Elaboració pròpia a 

partir de la informació dels qüestionaris. 

Gràfic 19 Edats a la que es varen fer Instagram i la que creuen que es pot tenir. Elaboració pròpia a partir de la 

informació dels qüestionaris. 
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que es pot tenir Instagram és a partir dels 10 endavant, cal fer un incís en què els alumnes que 

creuen que és a partir dels 10 anys li ho van fer als 9 anys, per tant tots creuen que s’han fet el 

compte de manera il·legal per la seva edat.  

 Respecte al tipus de compte que tenen els 

alumnes (pregunta 3), hi ha un 55% dels alumnes 

que tenen en el compte privat i un 45% que el 

tenen públic. En la pregunta quatre expliquen els 

motius de les seves eleccions. El motiu principal 

pel qual han decidit tenir un compte privat ha estat 

que els desconeguts no puguin veure el seu perfil. 

En canvi, els alumnes que tenen un compte públic 

declaren que els agrada tenir les coses públiques 

perquè tothom pugui veure-les o que tenen el compte públic per a poder tenir més seguidors. 

Només hi ha un cas d'un alumne que contestat que té un compte públic perquè en el seu perfil 

només publica els seus dibuixos, per tant diu que no dona informació personal. 

  D’altra banda, analitzem les dades 

que mostren al públic tant al seu nom 

d’usuari com a la seva biografia (preguntes 

5 i 6).  La majoria no posa cap informació 

de caràcter personal ni al seu usuari ni a la 

seva biografia, destaca que cinc d’ells tenen 

al seu usuari el seu nom propi, un inclús 

posa també el seu cognom, a més de nom hi 

ha que posen la seva edat o el lloc on viuen 

referint-se a l’illa d’Eivissa. En la pregunta 

7 expliquen si creuen o no si és perillós 

donar massa informació en les seves dades. Segons les seves creences és perillós donar massa 

informació perquè poden raptar-te, veure't gent desconeguda, descobrir on vius o descobrir les 

teves dades personals. A més a més, en la pregunta 8 sobre si posen la localització d’on estan 

presses les imatges que pugen al seu perfil només un dels enquestats ha contestat que sí, la resta 

ha contestat que no posen cap localització. Quant a la perillositat d’aquesta acció (pregunta 9),  

Tipus de compte

Privat Públic

Gràfic 20 Tipus de compte. Elaboració pròpia a 

partir de la informació dels qüestionaris. 
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4 han contestat que no coneixen els seus perills, 5 han contestat que la perillositat és perquè la 

gent pot saber on ets, i 1 ha contestat que poden robar-te a casa.  

 

Continuant amb l’anàlisi del bloc 2 Seguidors i seguits, al Gràfic 71 es pot veure el 

nombre de seguidors (pregunta 1) que tenen els alumnes que es troba entre els 45 seguidors el 

que menys i 385 el que més seguidors té. A la pregunta dos expressen els sentiments que els 

provoca tenir aquest nombre de seguidors en Instagram  són diversos. Els números 4, el 10 i 

l'11 han dit que estan alegres amb els seguidors que tenen; els números 1, 2, 4, 10 i 11 han 

comentat que se senten feliços; el número 10 ha dit també que se sent popular i segur, i finalment 

els números 3, 5, 6, 8 i 9 han dit que no els provoca cap sentiment que se senten normals.  

En canvi, els resultats a la pregunta 3 que diu “Qué passaria si només tinguessis 5 

seguidors?”, un nombre molt inferior al que tenen tots els enquestats, els sentiments han estat 

més diversos. Començant pel sentiment que menys resultats han tingut ha estat alegre i 

desmotivat que només han tingut un vot cadascun. En segon lloc, trobem trist que ha estat 

marcat per dos alumnes. A continuació, trobem solitari i feliç que té tres vots cadascun. I 

finalment, trobem als sis alumnes que han marcat que no senten res o se sent normals.  

D’altra banda, en la pregunta 8 sobre el seguiment de perfils que donen més seguidors 

tots han contestat que no perquè no creuen necessari fer-ho perquè no serveix per a res.  A més 

a més, la majoria dels alumnes no coneixen eines per a controlar qui els segueix (pregunta 12). 

                                                 
1 Els punts on marca 0 seguidors és perquè els alumnes no varen contestar a la pregunta. 
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Gràfic 22 Nombre de seguidors per alumne. Elaboració pròpia a partir de la informació dels qüestionaris. 
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Només un dels alumnes ha contestat que sí coneix una  que és la de bloquejar a l’usuari perquè 

no pugui veure el contingut del seu perfil. 

En el Gràfic 8 es mostren les respostes 

a la pregunta 4, sobre si ells deixen que els 

segueixin persones desconegudes, com es 

pot veure les respostes estan igualades. 

Les seves argumentacions per triar una 

opció o altra han estat variades. Els que no 

deixen que els segueixen persones 

desconegudes han dit que és perquè no els 

agrada, perquè d’aquesta manera no els 

poden localitzar, i perquè és més segur. D’altra banda, els que si deixen que els segueixi 

qualsevol persona en dos casos diuen que és perquè no tenen cap imatge seva i per això no hi 

ha perill, i altre diu que d’aquesta manera pot tenir més seguidors.  

En canvi, en la pregunta 5 sobre els riscos que comporta deixar que els segueixin 

persones que no coneixen, la majoria ha contestat que sí que els coneix. Hi ha 7 dels enquestats  

que declaren que si coneixen els riscos, entre altres són que poden conèixer les teves dades o 

que poden assetjar-te, però hi ha tres que diuen no conèixer els riscos. 

 Al següent gràfic (Gràfic 9) es mostra el nombre d’alumnes que segueixen cada tipus 

de compte (pregunta 6). Hi ha unanimitat en què segueixen a companys de classe, familiars i 

amics. A continuació, hi ha una àmplia majoria (10 alumnes) que segueixen a personatges 

públics. A més a més, hi ha 8 alumnes que segueixen a Influencers. I després, la minoria 

segueixen coneguts amb els quals no tenen relació o desconeguts. En la pregunta 7 de per què 

trien seguir aquests comptes les respostes són diverses: perquè els agraden, perquè confien en 

ells, perquè són coneguts o fan sortejos, a més un dels alumnes ha contestat que segueix a 

desconeguts perquè li interessa el contingut que aquest compte ofereix.  
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Gràfic 23 Seguidors desconeguts. Elaboració pròpia a partir 

de la informació dels qüestionaris. 



30 
 

 Respecte a les relacions a l’escola i el nombre de seguidors, tots els companys de classe 

es segueixen entre ells (pregunta 9). A més a més, tots pensen que no influeix tenir més o menys 

seguidors en les seves relacions a l’escola (pregunta 10). Pel que fa a la pregunta 11 sobre els 

avantatges, 8 han contestat que tenir més seguidors no aporta cap avantatge, 1 ha contestat que 

tal vegada serveix per guanyar sortejos i altre ha contestat que tenir més seguidors servia per 

tenir més amics. 

Per a començar amb el bloc 3 Likes i comentaris, comentarem els resultats de les 

preguntes 1, 2, 3 i 4, amb el Gràfic 102. L’alumne que més imatges té és el nombre 8 que té 

220, de les quals la imatge que més likes té en té 39 i la que menys 1, i cap de les dues coincideix 

amb la seva imatge preferida. D’altra banda, l’alumne que menys imatges té són 7, una de les 

quals té 22 likes i la que menys likes en té 11, i cap coincideix amb la seva imatge preferida. En 

canvi, la imatge que més likes té és 93 de l’alumne 7 que només té 11 imatges.  

Respecte a les imatges en si, els alumnes en general no les retoquen per rebre més likes, 

només dos han contestat que sí que ho fan (pregunta 5). I  les imatges que solen pujar són d’ells, 

amb les seves mascotes, amb els seus amics o dibuixos perquè volen compartir-les amb els seus 

amics (pregunta 6).  

                                                 
2 Els punts on marca 0 imatge és perquè els alumnes no varen contestar a la pregunta. 
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Gràfic 24 Tipus de comptes que segueixes. Elaboració pròpia a partir de la informació dels qüestionaris. 
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 Sobre els sentiments preguntats en les preguntes 7, 8, i 9 es poden veure al Gràfic 11.  

En primer lloc, destacar que la majoria tant si tenen molts o pocs likes com si un company no 

li dona like se senten normals, no tenen cap sentiment destacable. Quan una imatge té molts 

likes hi ha una àmplia varietat de sentiments: seguretat, alegria, felicitat i popularitat, a més de 

la comentada abans. En el cas que una imatge tingui pocs likes, a més de sentir-se normals hi 

ha dos que es senten segurs i un trist. Finalment, quan un company no dona a like a la seva 

imatge hi ha alumnes que també se senten enfadats. 

 

Gràfic 26Com et sents si ...?. Elaboració pròpia a partir de la informació dels qüestionaris.  
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A continuació, en la pregunta 10 es qüestiona per què donen like a una imatge 

determinada. Hi ha set alumnes que han contestat que perquè la imatge és d’un amic seu,  nou 

han contestat que perquè els agrada alguna cosa que apareix a la imatge, un ha contestat que 

perquè li fa pena que tingui pocs likes i un altre que per rebre el like de volta en la seva imatge. 

Seguidament, les preguntes 11 i 12 són sobre l’àmbit acadèmic. Tots han contestat que 

tenir més likes no els fa més populars. Ells opinen que els likes no canvien res, que els likes no 

fan falta per ser popular i que els likes no importen.  

 Per començar amb la part de comentaris al següent gràfic (Gràfic 123) es mostren les 

dades de les preguntes 13, 14 i 15.  Es destaca que les imatges que tenen pujades al seu perfil 

no compten amb un gran nombre de comentaris. Les imatges que més comentaris tenen son las 

dels alumnes 1 i 4 que tenen 5 comentaris. Quant a sentiments (preguntes 16 i 17), cap té un 

sentiment predominant si té pocs likes a les seves imatges. Si tenen molts, els resultats són 

similars, 7 se senten normals, 2 se senten alegres i un feliç.   

D’altra banda, set alumnes comenten que ells no fan cap comentari, un diu que comenta 

amb emojis, i dos diuen que ells comenten alabances cap a la imatge o les persones que 

apareixen (pregunta 18). I els comentaris que els fan a ells són els mateixos que fan ells: emojis, 

alabances o cap (pregunta 19).  

Sobre si han rebut alguna vegada algun comentari que no els ha agradat, 9 han contestat 

que no han rebut cap i una ha contestat que una vegada va rebre un però que li va donar igual 

(pregunta 20). Per acabar, a la pregunta 21 es pregunta si coneixen alguna eina per al control 

de comentaris de les quals disposa Instagram la resposta majoritari ha estat no, només un ha 

contestat que esborrar-los. 

                                                 
3 Només s’exposen les respostes de 8 alumnes, perquè els alumnes 9, 10 i 11 no van contestar aquesta part. 
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Gràfic 27 Relació d'imatges amb els comentaris. Elaboració pròpia a partir de la informació dels qüestionaris. 

 En quart lloc, tenim el bloc sobre els usos d’Instagram. La primera pregunta es sobre 

per què utilitzen Instagram, quatre d’ells han contestat que per entretenir-se, tres per veure el 

que fa la gent, i la resta diu que per veure memes, inspirar-se, parlar amb els amics o pujar fotos. 

A més, en la pregunta dos es demana que posin en ordre els usos que fan en Instagram posant 

1 el que més fan i 12 el que menys, les activitats han quedat en aquest ordre: 

o Divertir-te 

o Recordar moments especials 

o Mirar els perfils dels famosos 

o Pujar històries 

o Mirar els perfils dels teus amics 

o Mirar la teva pàgina d’inici i pujar imatges al teu perfil 

o Emmagatzemar imatges i tenir la sensació de pertànyer a un grup 

o Expressar els teus sentiments i opinions 

o Xafardejar 

En les preguntes d’àmbit escolar (preguntes 3,4 i 6) creuen de forma unànime, que 

utilitzar Instagram ni t’ajuda en l’escola en general, ni t’ajuda a fer amics a l’escola. I en aquesta 

classe mai s’han enfadat entre companys per motius d’Instagram.  

Finalment, en aquest bloc es pregunta per què els agrada Instagram (pregunta 5). Les 

respostes són variades, tres diuen que els agrada perquè poden relacionar-se amb la gent, dos 

diuen perquè poden veure imatges, dos per poder distreure’s, dos perquè poden veure el que fa 
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la seva família i els seus amics, i la resta ha contestat que perquè poden informar-se, perquè els 

agrada o  perquè té moltes coses. 

En cinquè lloc, tenim el bloc orientat cap al control que fan les famílies sobre l’ús 

d’Instagram dels seus fills.  

 

Gràfic 28 Famílies. Elaboració pròpia a partir de la informació dels qüestionaris. 

 Les cinc primeres preguntes del bloc es poden veure reflectides en el Gràfic 13. Es pot 

dir que, totes les famílies coneixen que els seus fills tenen un perfil a la xarxa social Instagram. 

A la pregunta dos, no tots varen contestar el mateix, hi ha tres famílies que no coneixen perquè 

s’usa Instagram o per a què serveix. Però, no són les mateixes tres que han contestat que no han 

confeccionat el compte amb els seus fills, hi ha una família que sap per a què serveix però no 

han ajudat al seu fill a fer el compte.  

 A més a més, en la pregunta 4 es demana si els seus pares tenen Instagram, i més de la 

meitat no tenen, per tant no poden veure de manera directa el que publiquen els seus fills. Els 

que han contestat que els seus pares tenen Instagram tots els segueixen perquè d’aquesta manera 

poden veure el que fan i a més perquè són família.  Respecte al control que fan les famílies 

sobre els perfils dels seus fills, sis alumnes han contestat que no reben cap control directe, 

d’aquestes famílies tres tenen Instagram i altres tres no. Les famílies que si controlen el que fan 

els seus fills a aquesta xarxa social, dos tenen Instagram i una no. Els alumnes han dit que la 

manera de controlar-los és ensenyar-li que publiquen i a qui segueixen, dir el que fan a 

Instagram o que els seus pares tenen la seva compta al seu mòbil. 
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 D’altra banda, a la pregunta 6 sobre si creuen que està bé que els pares els controlin, tots 

menys dos han contestat que sí. Els que han contestat que no, un ha dit que creu això perquè 

han de tenir privacitat. Els que han dit que sí, diuen que és la responsabilitat dels seus pares 

perquè encara són menors d’edat. Finalment, en la pregunta 7 sobre com han de comportar-se 

els pares davant el seu ús d’Instagram no han sabut contestar molt bé, tres han contestat que 

normal, dos que de cap manera, un diu que no han de mirar el seu Instagram (ha contestat que 

els seus pares sí que el controlen), i un ha contestat que com vulguin.  

 Per acabar amb l’anàlisi de resultats, comencem amb el bloc 6 sobre el temps que passen 

a la xarxa social.  A la pregunta 1 només vuit alumnes han contestat, el que menys temps ha 

passat de mitjana diària han estat 5 min i el que més 2 h. Per tant, la mitjana diària de la classe 

amb totes les respostes és de 37 min.  

D’altra banda, la gestió del seu temps es pot veure als següents gràfics.  A la pregunta 2 

de si creuen que gestionen bé el seu temps, quasi tots han contestat que sí que ho fan i un ha 

contestat que no, que a vegades passa massa temps en Instagram i descuida les seves relacions 

personal. Aquest mateix alumne en la pregunta 3, ha contestat que anteposa Instagram a totes 

les opcions donades.  

 

 
Gràfic 29 Gestió del temps. Elaboració pròpia a partir de la informació dels qüestionaris. 
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Gràfic 30Anteposes Instagram a... Elaboració pròpia a partir de la informació dels qüestionaris. 

 Per concloure, l’última pregunta és sobre si ells creuen que passar temps a Instagram els 

repercuteix a nivell acadèmic, vuit han contestat que no i dos diuen que no ho saben.  

 

14. Discussió 

Al llarg de tot el document, diferents autors han sustentat amb les seves ideologies la 

temàtica que abordem en aquesta investigació. A continuació, s’exposen aquests teòrics de 

referència en contrast amb les dades obtingudes mitjançant els qüestionaris elaborats.   

En primer lloc, els resultat sobre la possessió d’un dispositiu mòbil han estat que un 

72% de l’alumnat en tenia un, només hi ha tres alumnes enquestats que no tenen. Aquest 

percentatge és més alt que el proporcionat per Mediacon (2017)  que diu que l’any 2017 un 

66% dels menors entre 8 i 12 anys tenien mòbil, i el proporcionat per Cánovas et al. (2014) que 

diu que als 12 anys un 70% dels enquestats tenia mòbil. A més a més,  cal comentar els 

percentatges dels alumnes que no empren Instagram, Pérez (2018) va dir que eren un 6.85%, i 

en aquesta enquesta un 50% dels alumnes van dir que no l’utilitzaven. D’altra banda, Snapchat 

no és l’aplicació més elegida pels alumnes, perquè els que no tenien Instagram ni l’han 

mencionat quan se'ls ha demanat a la pregunta tres (Mediacon, 2017). 

En segon lloc s'esmentaran a grans trets les característiques que defineixen els comptes 

de l'alumnat. El compte pot ser privat o públic, el recomanat pels experts és el perfil privat 

(Zabala, 2016). Aquest perfil només hi ha un 55% dels alumnes que ho té, la resta un 45% el té 

públic. En contrast amb allò que diuen Fominaya (2016), Educo (2017) i Zabala (2016), quasi 

Anteposes Instagram a…

Fer els deures Estudiar Sortir amb els amics Parlar amb la família Res
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tots el que tenen perfil privat diuen que no deixen que els segueixin persones desconegudes, 

però els que tenen perfil públic sí que deixen que els segueixi persones desconegudes per 

augmentar el seu nombre de seguidors.  

A més a més, respecte a la informació que proporcionen en els seus perfils són molt 

acurats. Els alumnes només posen el seu nom, cognom, edat i lloc de residència, els tres últims 

en un percentatge molt petit, i només un posa la localització on estan preses les imatges que 

puja al ser perfil. Per això, el que recomanen Zabala (2016) i Educo (2017) sobre les dades que 

es mostren al públic ells el fan de forma innata. 

En tercer lloc, és necessari incidir sobre l’efecte que té en els alumnes el nombre de 

seguidors. A aquesta qüestió tots han contestat que no et fa més popular tenir més seguidors, ni 

tan sols tenir o tenir Instagram, en l’àmbit escolar els resultats són els mateixos. Per això el que 

diuen Fominaya (2016), González (s.d) i Huang et al. (2018) sobre l’estatus social segons els 

seguidors en aquesta classe no es compleix.  

A continuació, respecte als tipus de sentiments que tenen els alumnes a causa de no 

rebre el nombre de likes esperats, Otaña (2016) diu que basen el seu autoconcepte en els likes 

que reben, però a la pregunta de com es senten quan reben pocs likes la majoria va contestar 

que es senten normals, un diu que segur i altre trist. Per tant, els alumnes de sisè B de l’escola 

CEIP Sant Antoni no basen el seu autoconcepte en els likes rebuts perquè el nombre de likes 

els dona igual.   

D’altra banda, Educo (2017) i Zabala (2016) diuen que els preadolescents intercanvien 

multitud de comentaris en les xarxes, però en aquest cas no reben quasi comentaris en les seves 

imatges. Per tant, els comentaris no es poden considerar com un mètode per a crear el seu 

autoconcepte o com forma de comunicació per a la classe enquestada.  

A més a més, respecte a les imatges que comparteixen, González (s.d) diu que les 

imatges que més es comparteixen són selfies d’un mateix o amb amics, cosa que es corrobora 

amb les dades obtingudes amb els qüestionaris perquè 5 alumnes van contestar que pujaven 

imatges seves i tres més que pujaven imatges amb els seus amics, per tant un 77% dels alumnes 

pugen selfies. 

Respecte als usos, relacionarem els resultats obtinguts mitjançant els qüestionaris amb 

les investigacions Mc Cune i Thompson (2011), Prades i Carbonell (2016) i Lee, Lee, Mong i 
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Sung (2015). En primer lloc, qüestionari ha sortit que el que més els hi agrada fer als alumnes 

amb Instagram és divertir-se, en canvi, aquest ítem a les investigacions de McCune i Thompson 

(2011) i Lee, Lee, Mong i Sung (2016) surt en la segona meitat de la seva llista, és a dir, entre 

les activitats que menys fan a Instagram.  I l’últim ítem de la llista segons els alumnes és 

“Xafardejar”, però en aquest cas hi ha una concordança entre els nostres resultats i els de la 

investigació de Lee, Lee, Mong i Sung (2016) que també apareix en últim lloc. 

En segon lloc, s’analitzen els ítems que es troben al mateix nivell d’ús en les 

investigacions comentades i en els resultats d’aquesta recerca. “Recordar moments especials” 

en el nostre qüestionari es troba en segon lloc i en la investigació de McCune i Thompson 

(2011) i de Lee, Lee, Mong i Sung (2016) també es troba en segon lloc com “Emmagatzemar 

imatges”, que en el nostre qüestionari es troba la sèptima posició. Però, emmagatzemar imatges 

i recordar moments especials són opcions molt paregudes perquè a Instagram es pugen imatges 

significatives del nostre dia a dia o moments especials, per tant les imatges que 

s’emmagatzemen són records. “Mirar els perfils dels teus amics” per als enquestats es troba 

entre les coses que més fan i en això coincideixen amb les investigacions comentades, aquest 

ítem sempre apareix entre les activitats que més fan. Per acabar, en les coincidències de les 

activitats que més fan els preadolescents en Instagram trobem “Mirar la teva pàgina d’inici” 

que en els nostres resultats es troba en sisè lloc, però entre les coses que més fan, i en la 

investigació de Prades i Carbonell (2016) també, però en aquesta recerca es troba en primer 

lloc. De la segona meitat dels ítems, les activitats que fan menys, també hi ha coincidències 

entre els resultats obtinguts al nostre qüestionari i les investigacions. En el cas de “Tenir la 

sensació de pertànyer a un grup” en el nostre qüestionari queda en la segona meitat i en els 

proposats per McCune i Thompson (2011) també.  

D’altra banda, també hi ha ítems en els quals hi ha discrepàncies entre els autors i els 

resultats obtinguts pel nostre qüestionari.  En primer lloc, comentarem l’item de “Mirar els 

perfils dels famosos”, en aquesta investigació apareix com la tercera activitat que més fan els 

alumnes, l’estudi de McCune i Thompson (2011) coincideix amb això, però la investigació de 

Prades i Carbonell (2016) ho situa entre les activitats que menys fan els joves. En segon lloc, 

comentarem “Expressar els teus sentiments” que es troba en el lloc número vuit a la nostra 

llista, aquest lloc es troba en la part baixa de la llista que coincideix amb la recerca de McCune 

i Thompson (2011), però en el cas de les dades obtingudes per Lee, Lee, Mong i Sung (2016) 

es troba entre les activitats que més realitzen els joves. Finalment, comentar el cas de “Pujar 
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imatges al teu perfil” que segons Prades i Carbonell (2016) és l’objectiu d’aquesta xarxa social 

i en el nostre cas trobem que es troba entre les activitats que menys fan els enquestats, en la 

investigació de Prades i Carbonell (2016) es troba en últim lloc, i en la recerca de McCune i 

Thompson (2011) en primer lloc, amb aquest ítem hi ha una variabilitat molt gran.  

Per concloure, el paper de les famílies en el procés de creació d’un compte a Instagram 

o el control d’allò que els seus fills publiquen o tenen accés és molt important per a la seguretat 

a Internet. Educo (2017) recomana que per començar es configuri el compte amb les famílies, 

cosa que fan el 72% de les famílies enquestades. A més a més, Alonso et al. (2015) recomana 

que les famílies tinguin coneixements sobre l’aplicació, segons les nostres dades un 72% de les 

famílies coneixen que és Instagram i perquè s’usa. En contrast, destacar que entre els alumnes 

hi ha una falta de coneixements sobre les eines de les quals disposa Instagram per controlar el 

seu perfil, el 90% dels alumnes no coneixen eines per al control de comentaris ni per al control 

de seguidors. Per acabar, Alonso et al. (2015) recomana que les famílies tinguin un control 

sobre allò que fan els seus fills a Instagram, en el nostre cas un només un 45% de les famílies 

ho fan. 

 

15. Conclusions  

El motiu principal per a la realització d’aquest treball és conèixer els efectes que pot 

tenir la xarxa social Instagram  dins l’escola. Després de realitzar una gran recerca bibliogràfica 

i analitzar el resultat de les enquestes, es pot dir que, en aquest grup en concret no hi ha una 

gran influència d’Instagram a la seva vida d’aula.  

A continuació, es tracta d'explicar la relació entre la percepció de la popularitat de cada 

usuari enquestat i l'ús que fa de l'Instagram.. Els alumnes que no tenen Instagram diuen que per 

no tenir Instagram no són més o menys populars a l’escola, hi ha dos que diuen que afecta a 

l’escola perquè la resta pugen històries i ells no s’adonen. I els alumnes que sí que en tenen no 

es senten més populars per tenir més o menys seguidors, creuen que ser més populars no aporta 

cap avantatge. A més, tots coincideixen que Instagram no afecta a les seves relacions a l’escola. 

Per això es pot confirmar que els alumnes no basen el seu estatus social depenent d’Instagram. 

Segons els resultats obtinguts, els alumnes no estan influenciats pels likes i comentaris 

rebuts en les seves imatges perquè quan se’ls demana quins sentiments tenen quan reben pocs 
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likes la majoria diu que els hi dona igual. Això vol dir que no basen el seu autoconcepte en les 

opinions que tenen d’ells les altres persones a Instagram. 

 D’altra banda, els alumnes són poc previnguts perquè tenen el seu perfil en públic, i 

d’aquesta manera tothom pot veure el que fa i les imatges que pugen. També deixen que els 

segueixi persones desconegudes, el que fa que a pesar de tenir el perfil privat si fan això 

igualment qualsevol que els demani per seguir-los els deixaran. A més a més, tenen molt poques 

eines per a defensar-se perquè no coneixen les eines que té la xarxa social per a protegir la seva 

seguretat, com bloquejar els perfils, ocultar les històries o bloquejar els comentaris, entre altres.   

Per tots aquests motius, es recomanaria a les escoles que des del vessant de preparar els 

alumnes cap a la vida adulta, els ajudin donant estratègies i eines als alumnes per a protegir-se 

a Internet. Perquè encara que els alumnes no poden tenir xarxes socials en tenen i a vegades, 

no coneixen com gestionar la seva entrada al món virtual. En moltes ocasions els tutors dels 

alumnes són referents per a ells, i si la informació sobre seguretat a les xarxes socials és donada 

per un referent la prendran més en compte i serà més significativa per a ells. Per a donar 

estratègies és millor que ells primers prenguin consciència d’allò que pot ocórrer si no et saps 

protegir a Internet. Per això, es poden cercar experiències reals d’edats pròximes a ells, i que 

ells donin consells a aquesta persona i que després reflexionen sobre la seva pròpia seguretat 

en la xarxa. I encara que en aquesta classe no hi ha cap alumne que passi massa temps a 

Instagram en altres classes ens ho podem trobar, per això també seria convenient que els 

alumnes mitjançant experiències reals de persones que eren addictes a les xarxes socials i ara 

ja no puguin intentar gestionar-se. Una manera de gestionar el temps que passen en Instagram 

pot ser fent un calendari en classe del temps que necessiten per a cada cosa, i llavors el que 

necessitin per a Instagram mitjançant les eines de l'aplicació el puguin controlar. 

Per altre costat, els alumnes tenen creences errònies, perquè en les enquestes dels 

alumnes que no tenen Instagram alguns diuen que tenen TikTok perquè és per als nens com 

ells. Però aquestes creences són falses, perquè en TikTok l’edat mínima és als 13 anys, és a dir, 

que encara no haurien de tenir, i a Instagram l’edat només puja un any més, als 14 anys. Amb 

la qual cosa podem dir que hi ha falses creences sobre xarxes socials per a preadolescents i 

altres que no.  

Respecte al control que fan les famílies, és necessari elevar-lo, perquè hi ha sis famílies 

que no controlen allò que fan els seus fills a Instagram. És necessari tenir un major control sobre 
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allò que fan els preadolescents a Instagram perquè encara són nins i no són conscients que els 

hi pot passar alguna cosa dolenta per pujar una imatge determinada. A més, com hem comentat 

abans, encara no poden tenir Instagram de manera legal, això duu una responsabilitat legal a les 

famílies si passa alguna cosa en aquesta xarxa, cosa que en moltes ocasions les famílies no són 

conscients o no volen preocupar-se per això. 

En resum, cal dir que des de les escoles és necessari que es donen estratègies i recursos 

perquè els alumnes siguin conscient d’allò que fan a Internet, i que el que pengin ara serà 

permanent fins que acabi l’era tecnològica. A més, fer incís en què tot allò que fan a Internet es 

queda marcat per sempre, és la seva petjada tecnològica, que han d’aprendre a gestionar des de 

que tenen accés. I des de les escoles fer un incís en allò que utilitzen els alumnes, i començar 

des d’allà, en aquesta investigació hi ha set Instagram, però vivim en un món en que les modes 

canvien quasi a diàriament.  

A més a més, a l’inici d’aquest treball es varen plantejar uns objectius a assolir per a la 

realització d’aquest treball. El primer era fer una recerca bibliogràfica sobre diversos temes per 

donar una base a la investigació, això ha estat assolit en la primera part del treball on s’han 

investigat multitud de treballs. Dins aquesta investigació, també s’han trobat els resultats per a 

conèixer la relació que tenen els preadolescents amb Instagram. Seguidament, amb els 

qüestionaris i la seva anàlisi s’ha pogut comparar els resultats dels participants amb allò que 

deien les investigacions que donen la base a la recerca. Finalment, s’han detectat les mancances 

d’informació que tenien els alumnes i mitjançant una petita xerrada s’han donat estratègies per 

compensar-les. 

Seguidament, durant la realització d’aquest treball s’han trobat un sèrie de limitacions. 

La principal limitació d’aquest treball és la mostra d’alumnes que participen, només hi ha un 

total de 22 alumnes, 11 que han contestat que si tenen Instagram i 11 que no. En properes 

recerques, caldria millorar l’amplitud de la mostra perquè les dades siguin més representatives. 

Es podria fer per exemple a escala insular, és a dir, que tots els alumnes de sisè de l’illa d’Eivissa 

contestessin el qüestionari. A més, una altra limitació d’aquest treball és que serà molt efímer, 

perquè avui en dia tenir compte a una xarxa o una altra és només una moda passatgera. 

Per concloure, com a futura docent em plantejaria poder estar al dia i fer recerques sobre 

els avanços tecnològics. D’aquesta manera podria transmetre aquests coneixements als meus 
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alumnes i que aprenguin de manera segura tot allò que pot ocórrer a Internet. Per què és evident 

que els alumnes d’avui en dia són alumnes tecnològics. 
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17. Annexos 

Annex 1: Qüestionari per als alumnes usuaris d’Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest qüestionari està realitzat per Sandra Raya alumna del Grau d'Educació Primària en la 

Universitat de les Illes Balears, amb la finalitat de poder analitzar l'ús d'Instagram entre els 

alumnes de sisè de primària per a l'assignatura 22132 - Treball de Fi de Grau d'Educació 

Primària. 

Bloc 0: Les teves dades 

1. Edat: 

2. El compte d’Instagram és teu, dels teus pares o tutors legals? Explica els motius de 

l’elecció. 

 

Bloc 1: El teu perfil i la seva privadesa 

1. Quants anys tenies quan et vares fer Instagram? 

2. A quina edat creus que es pot tenir Instagram? 

3. Com és el teu compte? 

a. Privat  

b. Públic 

4. Per què has triat aquest tipus de compte? 

5. En el teu nom d'usuari proporciones dades personals? En cas afirmatiu digues quines. 

Exemples de dades personals: nom propi, edat, lloc de naixement, etc. 

6. Quines dades tens en la teva biografia? 

7. Creus que és perillós donar massa informació al teu perfil? Per què? 

8. En les imatges que puges al teu compte (històries i perfil) poses la localització on estan 

preses? 

a. Si 

b. No 

9. Coneixes els riscos d'utilitzar la geolocalització en les imatges? Quins són? 



47 
 

 

Bloc 2: Seguidors i seguits 

1. Quants seguidors tens? 

2. Com et fa sentir tenir aquest nombre de seguidors? 

Alegre Feliç Popular Segur 

Trist Enfadat Solitari Desmotivat 

Ansiós Vergonyós Poruc Altres: 

 

3. Que faries o com et sentiries si només tinguessis 5 seguidors? 

Alegre Feliç Popular Segur 

Trist Enfadat Solitari Desmotivat 

Ansiós Vergonyós Poruc Altres: 

 

4. Deixes que et segueixin persones que no coneixes? Per què? 

5. Coneixes els riscos de deixar que et segueixin persones que no coneixes? Quins són? 

6. Quines persones segueixes? 

a. Companys de classe. 

b. Familiars. 

c. Amics. 

d. Influencers. 

e. Personatges públics (cantants, esportistes, etc). 

f. Coneguts amb els quals en la vida real no parles. 

g. Desconeguts. 

h. Altres: 

7. Per què segueixes aquests perfils? 

8. Segueixes algun perfil que dona més seguidors? Per què? 

9. Tens als companys de classe al teu Instagram? 

a. Si 

b. No 

10. Creus que el nombre de seguidors d’Instagram repercuteix en les teves relacions amb 

els amics a l’escola?  
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11. Quines avantatges et porta tenir més seguidors? 

12. Coneixes les eines per al control de seguidor que té Instagram? Quines són? 

 

Bloc 3: Likes i comentaris 

1. Quantes imatges tens publicades al teu perfil? 

2. Quants likes té la foto que té més? 

3. Quants likes té la foto que té menys? 

4. Quants likes té la teva imatge preferida del teu perfil? 

5. Retoques les imatges per a rebre més likes? 

6. Quina classe d’imatges puges i per què? 

7. Com et fa sentir tenir pocs likes? 

Alegre Feliç Popular Segur 

Trist Enfadat Solitari Desmotivat 

Ansiós Vergonyós Poruc Altres: 

 

8. Com et fa sentir tenir molts likes? 

Alegre Feliç Popular Segur 

Trist Enfadat Solitari Desmotivat 

Ansiós Vergonyós Poruc Altres: 

 

9. Com et sents quan un company de classe no et dona like? 

Alegre Feliç Popular Segur 

Trist Enfadat Solitari Desmotivat 

Ansiós Vergonyós Poruc Altres: 

 

10. Per què dones like a una imatge determinada? 

a. Perquè és d’un dels meus amics. 

b. Perquè m’agrada això que apareix en ella. 

c. Perquè té pocs likes i em fa pena que tingui tan pocs. 

d. Perquè després aquesta persona li doni a like a les meves fotos.  

e. Altres: 

11. Tenir més likes et fa més popular a la classe? 
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a. Si  

b. No 

12. Per què creus això? 

13. Quants comentaris té la foto que té més? 

14. Quants comentaris té la foto que té menys? 

15. Quants comentaris té la teva imatge preferida del teu perfil? 

16. Com et fa sentir tenir pocs comentaris? 

Alegre Feliç Popular Segur 

Trist Enfadat Solitari Desmotivat 

Ansiós Vergonyós Poruc Altres: 

 

17. Com et fa sentir tenir molts comentaris? 

Alegre Feliç Popular Segur 

Trist Enfadat Solitari Desmotivat 

Ansiós Vergonyós Poruc Altres: 

 

18. Quins tipus de comentaris fas? 

19. Quins tipus de comentaris et fan? 

20. Has rebut alguna vegada algun comentari que no t’ha agradat? En cas afirmatiu, què 

has fet? 

21. Coneixes les eines per al control de comentaris que té Instagram? Quines són? 

 

Bloc 4: Usos 

1. Per a què empres Instagram? 

2. Posa en ordre de preferència perquè utilitzes Instagram, de l'1 a 12 sent 1 l'activitat per 

a la qual més uses Instagram i 12 la que menys.  

Pujar històries .    Mirar els perfils dels teus amics.  

Mirar els perfils de famosos.    Pujar imatges al teu perfil. 

Mirar la teva pàgina d'inici.   Xafardejar. 

Relacionar-te amb els teus amics.  Emmagatzemar imatges. 

Expressar els teus sentiments i opinions. Tenir les sensació de pertànyer a un grup. 

Divertir-te.     Recordar moments especials. 
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3. Emprar Instagram t’ajuda a fer amics a l’escola? En cas afirmatiu, en quins aspectes? 

4. Emprar Instagram et fa enfadar-te amb els teus amics alguna vegada? Per què? 

5. Per què t'agrada Instagram? 

6. Creus que utilitzar o no usar Instagram t'afecta a l'escola? 

 

Bloc 5: Famílies 

1. Els teus pares saben que tens Instagram? 

a. Si 

b. No 

2. Els teus pares saben que és Instagram i perquè s'usa? 

a. Si 

b. No 

3. Has confeccionat el compte amb ells? 

a. Si 

b. No 

4. Els teus pares tenen Instagram? En cas afirmatiu, els segueixes? Per què? 

5. Els teus pares controlen el que fas en Instagram? En cas afirmatiu, què fan per controlar-

te? 

6. Creus que està bé que els teus pares controlen el que fas en Instagram? Per què? 

7. Com creus que haurien de comportar-se els pares davant el teu ús d'Instagram? 

 

Bloc 6: Temps 

1. Quant temps passes a Instagram? 

a. Dia 1: 

b. Dia 2: 

c. Dia 3: 

d. Dia 4:  

e. Dia 5: 

f. Dia 6: 

g. Dia 7: 

h. Mitjana diària: 
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Per a poder veure quant temps passes en Instagram has d'anar al teu perfil, pressionar les tres 

ratlles de la cantonada superior dreta i clicar en La teva activitat. En el cas que no puguis veure'l 

fes una estimació de la mitjana diària només 

2. Creus que gestiones bé el temps que passes a Instagram? 

a. Si, tinc temps per a tot. 

b. No, a vegades passo massa temps en Instagram i descuit les relacions amb els 

meus amics i família. 

c. No, a vegades passo massa temps en Instagram i descuit els meus estudis. 

d. No, a vegades passo massa temps en Instagram i descuit els meus estudis i la 

relació amb els meus amics i família. 

e. Altres: 

3. Anteposes Instagram a: 

a. Fer els deures. 

b. Estudiar. 

c. Sortir amb els amics.  

d. Parlar amb la família. 

e. Res, primer faig les meves tasques i després en el meu temps lliure miro 

Instagram. 

f. Altres: 

4. El temps que passes a Instagram et repercuteix a nivell acadèmic? En cas afirmatiu, per 

què? 
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Annex 2: Qüestionari per als alumnes que no són usuaris d’Instagram 

 

 

 

 

 

 

Aquest qüestionari està realitzat per Sandra Raya alumna del Grau d'Educació Primària en la 

Universitat de les Illes Balears, amb la finalitat de poder analitzar l'ús d'Instagram entre els 

alumnes de sisè de primària per a l'assignatura 22132 - Treball de Fi de Grau d'Educació 

Primària. 

1. Edat 

2. Per què no tens Instagram?  

a. No m'agrada l'aplicació. 

b. No vull. 

c. Els meus pares no em deixen. 

d. Els meus pares no tenen. 

e. No tinc mòbil. 

f. Altres: 

En el cas que hagis marcat perquè els meus pares no em deixen, per què creus que no et 

deixen? 

En el cas que hagis marcat unes altres de les opcions, què pensen els teus pares de tenir 

Instagram a la teva edat? 

3. Tens alguna altra xarxa social com Facebook, Whatsapp, TikTok, etc? En cas afirmatiu, 

per què aquestes i no Instagram? 

4. T’agradaria tenir Instagram? Per què? 

5. Com et fa sentir no tenir Instagram? 

a. Alegre 

b. Feliç 

c. Popular 

d. Segur 

e. Trist  

f. Enfadat  

g. Solitari 
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h. Desmotivat 

i. Ansiós 

j. Vergonyós 

k. Poruc 

l. Em dona igual 

m. Altres: 

6. No tenir Instagram et fa menys popular? Per què? 

7. Creus que usar o no usar Instagram t'afecta a l'escola? 

8. Tens problemes per relacionar-te amb els teus companys per no tenir Instagram? 

9. Creus que no tenir Instagram fa que tinguis més temps per a estudiar? 
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Annex 3: Power Point emprat per a la sessió d’anàlisis de resultats amb els alumnes 
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