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POSSIBLE TÍTOL  

 

El nostre mòbil aturat? Les aplicacions que tenim al mòbil i no fem servir. 
 
 
OBJECTIUS 

 
 

- Comprovar quines aplicacions que tenim als nostres mòbils no fem servir i si aquestes 
ens ocupen una part considerable de la memòria i són un perjudici en comptes d’una 
utilitat. 
- Descobrir quines aplicacions que tenen al mòbil els alumnes de 1r de Batxillerat no es 
fan servir mai o quasi mai i explicar perquè no les fan servir. 
- Comprovar quines d’aquestes s’han descarregat els usuaris i quines ja venien amb el 
mòbil i no es poden eliminar. 
- Saber perquè tenim aplicacions al mòbil que ja venen per defecte i no es poden 
eliminar. 
- En contraposició amb les apps que no es fan servir veure quines són les més 
utilitzades. 
 
 
ÍNDEX DEL TREBALL 
 
- Índex. 
- Introducció. 
- Introducció: el boom de les aplicacions als dispositius mòbils intel·ligents.  
- Descripció del treball de camp (què he buscat als mòbils, què he demanat als usuaris) 
- Descripció de la mostra d’usuaris amb la que treballaré. 
- Anàlisi de les dades obtingudes (Què és allò que tenen però no utilitzen els usuaris? 
Què és allò que si utilitzen? Què és allò que esborrarien però no poden? Què és allò que 
no fan servir però no esborren?) 
- Quines apps venen per defecte amb el sistema Android. Per què? 
- Quines apps venen per defecte amb el sistema IOS. Per què? 
- Conclusions (contrast d’informació) 
- Impressions personals. 
- Bibliografia 
- Annexos (taules del treball de camp) 
 



 
PLA DE TREBALL 
 

-Buscar informació sobre quan i com apareixen els telèfons intel·ligents i les apps, i en 
quin moment la majoria de gent del nostre entorn hi tenen accés). FEBRER-MARÇ 

- Comprovar que els alumnes de 1r de Batxillerat col·laboraran en la meva recerca.  
JA FET 

- Mirar diferents mòbils per veure quines apps venen per defecte amb el sistema Android 
i IOS i buscar per internet el perquè. Veure si hi ha diferències segons marca del mòbil.  
FEBRER i SETMANA SANTA per buscar el perquè. 

- Analitzar el meu mòbil i a partir d’aquí pensar les preguntes que vull fer als usuaris i 
crear una taula per anar apuntant la informació de les entrevistes.  FEBRER-MARÇ 

- Fer les entrevistes. 3R TRIMESTRE 

- Parlar amb algun expert en mòbils i apps. ? 

- Analitzar les dades. ESTIU 

- Anar redactat parts del treball. ESTIU 

- Acabar de polir tot el treball i fer les conclusions i les impressions. SETEMBRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


