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POSSIBLE TÍTOL  

 

El nostre mòbil aturat? Les aplicacions que tenim al mòbil i no fem servir. 
 
DESCRIPCIÓ DE LA MEVA PROPOSTA 

 

En els últims temps amb la generalització dels telèfons intel·ligents han aparegut moltes 
aplicacions de tot tipus, la majoria de les quals són molt fàcils de descarregar i instal·lar 
de forma gratuïta. El meu treball de recerca vol investigar si realment fem servir les 
aplicacions que tenim al mòbil, tant les que puguin haver descarregat els usuaris, com 
les que ja venen amb el mòbil quan el compres. Em centraré a veure quina part del mòbil 
tenen ‘aturat’ els alumnes de la meva classe i perquè. La mostra d’usuaris es limitarà a 
aquest grup de nois i noies de 16 i 17 anys que utilitzen força el mòbil. No vull ampliar la 
tipologia de gent perquè llavors ja hauria de tenir en compte moltes altres coses per fer 
les valoracions i no podria generalitzar les conclusions. El treball també em servirà per 
veure quines són les aplicacions més utilitzades en aquest tipus d’usuaris. 
 
PREGUNTES QUE EM FAIG I QUE MIRARÉ DE RESPONDRE 
 

- Quines aplicacions que tenen al mòbil els alumnes de 1r de Batxillerat no es fan servir 
mai o quasi mai? 
- Per què no les fan servir? 
- Quines d’aquestes s’han descarregat els usuaris i quines ja venien amb el mòbil? 
- Les que ja venien amb el mòbil es poden eliminar? Quines no? 
- Per què tenim aplicacions en el mòbil que ja venen per defecte i no es poden eliminar? 
- En contraposició amb les que no fan servir quines són les més utilitzades pel grup? 
 
QUÈ HAIG DE FER PER TIRAR ENDAVANT EL TREBALL?  
PERQUÈ EL VEIG POSSIBLE DE FER. 
 

Crec que com que tinc accés a tots els companys de la meva classe és possible fer el 
treball. Hauré de fer força treball de camp, perquè hauré de fer una entrevista a cada 
company de classe. Hauré d’anar anotant tota la informació que em donin (potser en 
unes taules?) i després comptabilitzar-la, analitzar-la i treure’n conclusions. També 
suposo que hauré de buscar informació a internet, sobre les aplicacions, sobre els que 
les han dissenyades, sobre iOS i Android i les diferents marques de mòbil. Això podria 
ser que m’aclarís alguns dels dubtes que he exposat. No sé si en trauré grans 
conclusions o si veuré coses molt evidents però puc aclarir algun dubte sobre com 
funcionen els nostres mòbils. 


