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 D'acord amb la LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES vigent i el codi CCI ESOMAR referits a la protecció i 
tractament de dades, tota la informació que ens faciliti en aquest qüestionari serà tractada exclusivament 
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 EU KIDS ONLINE II  

 Qüestionari per a nens autocomplimentat (9-10 anys)  

 

 ENTREVISTADOR: LLEGIR LA INTRODUCCIÓ GENERAL:  

 

 Per a aquesta part de l'entrevista vaig a demanar-te que completis tu mateix algunes preguntes a 
l'ordinador. Ho fem així perquè volem preguntar sobre algunes coses més privades que 
pots haver vist a internet.  

 

 Hi ha moltíssimes coses que es poden fer a Internet i que els nens i joves gaudeixen 
hisenda, però també hi ha coses que no són tan bones i que algunes vegades molesten 
i disgusten a nens i joves.  Per a nosaltres és important conèixer aquestes coses perquè 
puguem ajudar a evitar-les.  

 

 Ens agradaria que ens ajudés completant algunes preguntes sobre aquestes coses. Les 
respostes que ens donis seran completament anònimes. Si et resulta incòmode 
contestar alguna cosa simplement comenta-m'ho.  A més, si hi ha alguna pregunta a la 
que realment no vulguis contestar, no has de fer-ho i pots saltar-te. Però tingues en 
compte que si contestes tant com puguis, aquestes respostes ajudaran a altres nens en 
el futur  

 

 I també ens ajudarà molt si contestes aquestes preguntes tan honestament com 
sigui possible. Com t'he dit, les respostes que completes seran totalment privades i 
confidencials. Ningú aliè al nostre equip de recerca veurà les respostes, així que no t'has 
de preocupar per això.  

 

 LLEGIR  



 

 Quan hagis acabat de contestar les preguntes Es guarden DIRECTAMENT AL 
ORDINADOR I passaran al EQUIP DE RECERCA SENSE QUE NINGU VEA 
EL QUE HAS DIT, INCLÒS jo.  

 

 

 NOTA A L'ENTREVISTADOR: Assegureu-vos que el nen està disposat a 
completar el qüestionari auto complimentat abans de continuar.  

 Torneu a assegurar qualsevol punt que li causi dubtes abans de continuar.  

 

 FINALMENT LLEGIR:  

 

 Hi ha algunes preguntes, però primer vaig a explicar com contestar perquè et sentis 
còmode, d'acord?  Tens alguna pregunta abans que comencem? Vaig a ser aquí per 
ajudar-te si es necessari en algun moment.  

 

 També hi ha un parell de preguntes pràctiques al principi del qüestionari perquè puguis 
agafar-li el tranquillo, i les veurem junts.  

 

 INSTRUCCIONS PER L'ENTREVISTADOR, PER LES PREGUNTES PRÀCTIQUES:  

 

 Demani al nen que llegeixi la pàgina inicial amb les instruccions i completi les preguntes 
pràctiques. Deixi que ho faci el mateix, però estigui pendent d'ajudar en tot el que 
necessiti i assegureu-vos que el nen entén el que ha de fer.  

 

 Especialment els nens més petits pot ser que necessitin que els parli dels punts principals 
de les instruccions i que faci les preguntes pràctiques amb ells.  

 

 Assegureu-vos que entenen els punts clau sobre el que cal fer, incloent:  

 

•  La importància de llegir les preguntes completes  
•  La forma de seleccionar la resposta desitjada  
•  La possibilitat de preguntar l'entrevistador sempre que no entenguin alguna cosa  



 

 Si us plau, assegurar-se que el nen entén això abans de començar l'entrevista.  

 

 INSTRUCCIONS ADDICIONALS AL ENTREVISTADOR:  

 

 Hi ha diverses seccions curtes que s'aniran lliurant al nen d'una en una.  
S'explicarà de què tracta cadascuna al començament de la mateixa (veure sota) 
abans de lliurar l'ordinador.  

   

 Al final de cada secció es demanarà al nen que informi a l'entrevistador que ha 
completat la secció, perquè l'entrevistador pugui explicar-li la següent.  

 
 
 
 
 
 
 

 ENTREGAR L'ORDINADOR L'INFANT:  

 
 

 CODI 
PAÍS  

 PUNT 
MOSTREIG  

 ID 
LLAR  

 NOM & NUMERO 
ENTREVISTADOR  

 COPIAR NOMBRE DE FULL DE 
CONTACTE RESUM  

           
 

 EU Kids Online II  

 

 9-10 ANYS  

 

 COM COMPLETAR AQUESTA PART DE L'ESTUDI  

 

•  Si us plau llegeix cada pregunta amb atenció i pren el teu temps per 
respondre.  



•  Respon simplement afegint una marca com aquesta  a la casella que 
està al costat de la resposta que vulguis seleccionat.  

•  Paper només: pot ser que no necessitis contestar totes les preguntes.  
Les instruccions escrites com aquestes: "LES PARAULES escrit en 
negreta COM AQUESTES" són instruccions per explicar quines 
preguntes has de contestar.  

•  Assegura't de llegir tots els textos que estan en els requadres 
grisos, et seran de gran ajuda per entendre aquestes preguntes.  

•  Si veus una pregunta que no pots contestar o que no vols contestar, 
simplement marca l'opció «No es" o "prefereixo no contestar" i passa a la 
següent pregunta.  

•  Pots preguntar l'entrevistador si tens dubtes mentre contestes les 
enquestes, encara que siguin petites.  

 Aquest qüestionari és sobre tu així que és molt important per a l'estudi que 
siguis tan sincer com sigui possible.  Si us plau no et preocupis per que alguna 
persona que coneguis puguin veure les teves respostes - això no succeirà.  

 

 PREGUNTES PRÀCTIQUES  

 

 TOTHOM contestar aquesta pregunta  

 
 
1. 

 Has jugat mai a jocs en Internet (tu sol o contra l'ordinador?)  

 SI US PLAU MARCA NOMÉS UNA CASELLA  
 A   Si      Veure la següent pregunta   

 B   No       

 C   No      Contestar a la 
pregunta de la pàgina 
següent  

 

 D   Prefereixo no contestar     
  

     

 2.  

 
 Si ha contestat si, Amb quina freqüència 
has jugat a jocs en internet durant els 
últims 12 mesos?  

 SI US PLAU MARCA NOMÉS UNA 
CASELLA  

 
 



 A   Cada dia o gairebé cada dia     
  

 B   Una o dues vegades a la setmana     
  

 C   Una o dues vegades al mes     
  

 D   Amb menys freqüència     
  

  No ho sé     
  

 
3. 

 Són certes aquestes afirmacions per a tu?  

 SI US PLAU MARCA UNA CASELLA EN CADA LÍNIA  
   No 

és 
cert  

 És en part cert   Totalment 
cert  

 
A  

 Es més d'internet que els meus pares           

 
B  

 Es moltes coses sobre l'ús d'Internet           

 
C  

 A internet hi ha moltes coses que són 
bones per a la gent de la meva edat ... ... 
... ... ... ... ... ... ... ...  

         

     

 Fi de les preguntes pràctiques  

 

 SECCIÓ A  

 

 PER FAVOR, LLEGIR:  

 

 Aquesta primera secció tracta sobre tu.  Has de contestar cada pregunta posant una 
marca en la resposta que triïs, tal com hem practicat abans.  Si no entens alguna cosa 
recorda que pots preguntar.  

 

 Sobre tu  

 TOTHOM contestar aquestes preguntes  

 

 Aquí hi ha algunes preguntes sobre quin tipus de persona ets  



 4   Són certes aquestes afirmacions per a tu?  

 SI US PLAU MARCA UNA CASELLA EN CADA LÍNIA  
   No és 

cert  
 És en part 
cert  

 Totalment 
cert  

 
A  

 Confio que puc manejar problemes inesperats           

 
C  

 Sòl tenir molts mals de cap, estómac o nàusees           

 
D  

 Quan m'enfado, m'enfado molt i perdo el control           

 E  Sóc més aviat solitari / ai tendeixo a jugar sol / a           

 F  En general sóc obedient           
 
G  

 Sovint estic preocupat / a           

 
H  

 Em resulta fàcil ajustar als meus objectius i 
aconseguir els meus objectius  

         

 
 
 
 
 
 

 
 
5. 

 Són certes aquestes afirmacions per a tu?  

 SI US PLAU MARCA UNA CASELLA EN CADA LÍNIA  
   No és 

cert  
 És en 
part cert  

 Totalment 
cert  

 
A  

 Tinc com a mínim un bon amic           

 
B  

 Barallo sovint amb altres, manipulo els altres           

 
C  

 Em sento sovint trist, desanimat o amb ganes de 
plorar           

 
D  

 En general caic bé a l'altra gent de la meva edat          

 F  Em poso nerviós / a amb les situacions noves, 
fàcilment perdo la confiança en mi mateix / a  

         

 
G  

 Sovint em acusen de mentir o de fer trampes           

 
H  

 Una altra gent de la meva edat es fica amb mi o 
es burla de mi           

 
 
6.  

 Són certes aquestes afirmacions per a tu?  



 SI US PLAU MARCA UNA CASELLA EN CADA LÍNIA  
   No és 

cert  
 És en 
part cert  

 Totalment 
cert  

 A  Em distrec amb facilitat, em costa concentrar-          

 B  Sovint altres persones de la meva edat em 
tracten com si no estigués  

         

 C  Si tinc problemes normalment se m'acut què 
fer           

 D  Coix coses que no són meves de casa, 
l'escola o d'altres llocs  

         

 E  Em porto millor amb adults que amb altres de 
la meva edat           

 F   Generalment puc manejar situacions noves           
 
G  

 Tinc moltes pors, m'espanto fàcilment           

 
 
7.  

 Són certes aquestes afirmacions per a tu?  

 SI US PLAU MARCA UNA CASELLA EN CADA LÍNIA  
   No és 

cert  
 És en part 
cert  

 Total-  

 ment 
cert  

 A  Faig coses perilloses per diversió           
 B  Faig coses emocionants, encara que són 

perilloses  
         

 
 
8. 

 Durant els ÚLTIMS 12 MESOS, Has fet alguna de les següents coses?  

 SI US PLAU MARCA tantes caselles com sigui necessari  
 
B  

 Perdre classes sense el coneixement dels teus 
pares (faltar a classe, fer campana, fer pelles ...)  

    

 
D  

 Tenir problemes amb els teus professors per mal 
comportament  

    

 E  Tenir problemes amb la policia      

 F  Cap de les anteriors      

 
G  

 Prefereixo no contestar      

    

 
 
9. 

 Quan estic disgustat o preocupat parlo amb ...  

 SI US PLAU MARCA tantes caselles com sigui necessari  



 A  La meva mare o el pare      

 B  El meu germà o germana      

 C  Un amic      

 D  Un professor      

 E  Algú el treball és ajudar els joves (per exemple un policia, un 
assistent social, un conseller ...)  

    

 F   Un altre adult en el qual confio      

 
G  

 Algú diferent      

 H  Ningú      

 I   No ho se      
    

 
 
10 

 Durant els ÚLTIMS 12 MESOS, Has vist alguna cosa a internet que t'hagi 
molestat d'alguna manera?  Per exemple, que t'hagi fet sentir incòmode, 
disgustat, o sentir que no hauries de haver-lo vist.  

 SI US PLAU MARCA NOMÉS UNA CASELLA  
 A   Si     Veure la 

següent 
pregunta  

 B   No     

 C   No ho se     Anar a 
la 
secció 
B  

 D   Prefereixo no contestar    
 

    

 11  Si has contestat SI, Amb quina freqüència has vist 
alguna cosa a internet que t'hagi molestat durant els 
ÚLTIMS 12 MESOS?  

 SI US PLAU MARCA NOMÉS UNA CASELLA  

  

 A   Cada dia o gairebé cada dia    
 

 B   Una o dues vegades a la setmana    
 

 C   Una o dues vegades al mes    
 

 D   Amb menys freqüència    
 

 E   No ho se    
 

    

 



 NOMÉS PER A NENS DE 9-10 ANYS: instruccions en pantalla:  

 BÉ FET, HAS COMPLETAT AQUESTA SECCIÓ.  SI US PLAU, Enviar 
AL ENTREVISTADOR  

 (MOSTRAR EN VERMELL EN UNA NOVA PANTALLA)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 SECCIÓ bic (s'explica a la VEGADA)  

 

 PER FAVOR, LLEGIR:  

 

 D'acord, ara vaig a explicar de què tracta la propera secció:  

 

 Algunes vegades els nens i els joves poden dir o fer coses que fan mal o molesten als 
altres.  Aquests actes o paraules poden repetir durant diversos dies, al llarg d'un període 
de temps, és a dir, són actes continuats, per exemple:  

 

 Pot incloure:  

 - Burlar d'algú d'una forma que molesti a aquesta persona  

 - Enganxar i empènyer a algú  

 - Excloure d'un grup i deixar sol a algú  

 

 Quan la gent fa aquestes coses que fan mal o molesten, poden fer de diverses formes:  

 - Cara a cara (en persona)  

 - Usant el mòbil (a través de missatges de text, trucades, vídeos ...)  

 - Utilitzant Internet (a través d'e-mails, Messenger, xarxes socials, xats ...)  

 



 Les següents preguntes tractaran sobre aquest tema.  Recorda que les teves respostes 
són privades i ningú les veurà, inclòs jo així que si us plau contéstalas el millor que 
puguis.  Pots saltar les preguntes que no vulguis contestar i pots preguntar-me si no 
entens alguna cosa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CODI 
PAÍS  

 PUNT 
MOSTREIG  

 ID 
LLAR  

 NOM & NUMERO 
ENTREVISTADOR  

 COPIAR NOMBRE DE FULL DE 
CONTACTE RESUM  

           
 

 SECCIÓ B  

 
 
 

 TOTHOM contestar aquestes preguntes  

 

 PER FAVOR LLEGIR: algunes vegades els nens o adolescents diuen o fan coses 
desagradables als altres.  

 

 Quan la gent fa coses feridors o desagradables d'aquest tipus, poden passar:  

o  Cara a cara (en persona)  

•  A través del telèfon mòbil (missatges, trucades, vídeo clips)  



•  A través d'internet (correu electrònic, missatges instantanis, xarxes socials, 
xats)  

 
 

 
12  

 Ha actuat algú d'una forma que pugui haver-te ferit o desagradat durant els 
ÚLTIMS 12 MESOS?  

 SI US PLAU MARCA NOMÉS UNA CASELLA  
 A   Si      Contestar pregunta a la pàgina següent  

 B   No      

 C   No ho sé      Anar a la secció C  

 D   Prefereixo no contestar     
 

    

 
 
 
 

 

 Com va succeir ...  

 RESPONDRE A AQUESTES PREGUNTES NOMÉS SI ALGÚ TE HA FET 
ALGUNA COSA feridor o desagradables DURANT ELS DARRERS 12 

MESOS  

 

 TOTS ELS ALTRES ANAR A LA SECCIO C  

 
 
13  

 Amb quina freqüència han actuat d'aquesta manera durant els ÚLTIMS 12 
MESOS?  

 SI US PLAU MARCA NOMÉS UNA CASELLA  
 A   Cada dia o gairebé cada dia     

 B   Una o dues vegades a la setmana     

 C   Una o dues vegades al mes     

 D   Amb menys freqüència     

 E   No ho sé     
    

 



 
14  

 Qualsevol d'aquestes vegades durant els últims 12 mesos, això va 
succeir ...?  

 SI US PLAU MARCA tantes caselles com sigui necessari  
 A   En persona cara a cara   

 

 B   A través de trucades telefòniques, missatges de text o missatges amb 
imatges / vídeos  

 

 

 C   D'alguna altra manera   

 

 D   No ho sé   

 
    

 
 
15  

 Qualsevol d'aquestes vegades durant els últims 12 mesos, Això va succeir 
a internet?  

 SI US PLAU MARCAR NOMÉS UNA CASELLA  
 A   Si      Contestar preguntes a la pàgina següent  

 B   No     

 C   No ho sé     

 

 Anar a la secció C  
    

 

 Què va succeir quan va ser a internet ...  

 

 RESPONDRE A AQUESTES PREGUNTES SI ALGÚ TE HA FET COSES 
Feridors o desagradables A INTERNET DURANT ELS DARRERS 12 

MESOS  

 

 TOTS ELS ALTRES ANAR A LA SECCIO C  

 
 16   I de quina formes t'ha passat això durant els ÚLTIMS 12 MESOS?  

 SI US PLAU MARCA tantes caselles com sigui necessari  
 A   En una xarxa social (Tuenti, Facebook, Hi5 ...)     

 B   A través de Messenger     



 C   En un xat     

 D   Per email     

 E   En una pàgina web de jocs     

 F   En un altre lloc a internet     

 G   No ho sé     
    

 

 

 
17.  

 Pensant ara en aquesta ÚLTIMA VEGADA que t'hagi passat, com et 
vas sentir respecte al que va succeir?  

 SI US PLAU MARCA NOMÉS UNA CASELLA  
 A   Estava molt disgustat     

 

 B   Estava bastant disgustat     
 

 C   Estava una mica disgustat     
 

 D   No estava gens disgustat     
 

 E   No ho sé     
 

    

 
 
18.  

 Parles amb algú sobre el que havia passat?  

 SI US PLAU MARCA NOMÉS UNA CASELLA  
 A   Si     

  

 B   No     
  

 C   Prefereixo no contestar     
  

 19.   Si has contestat si, Amb qui vas parlar?  

 SI US PLAU MARCA tantes caselles com sigui necessari  

   

 A   Amb la meva mare o amb el meu pare     
  

 B   Amb el meu germà amb la meva germana     
  

 C   Amb un amic     
  

 D   Amb un professor     
  

 E   Amb algú el treball és ajudar els joves (per exemple un 
policia, un assistent social, un conseller ...)     

  

 F   Amb un altre adult en el qual confio     
  



 G   Amb algú més     
  

 H   No ho sé     
  

      

 

 
20 

 Encara pensant en aquesta vegada Vas fer alguna 
d'aquestes coses?  

 SI US PLAU MARCA tantes caselles com sigui 
necessari  

 21 I quina d'aquestes 
coses, si alguna, et van 
ajudar?  

 SI US PLAU MARCA 
tantes caselles com sigui 
necessari  

 
 A   Vaig deixar d'utilitzar Internet durant un temps   

   

 B   Esborra tots els missatges d'aquesta persona   
   

 C   Vaig canviar les meves condicions de privacitat / 
contacte  

 
   

 D   Bloqueig a aquesta persona perquè no contactés 
amb mi  

 
   

 E   Informar del problema (per exemple vaig punxar en 
el botó de "notificar abús", vaig contactar amb un 
assessor d'internet o un "proveïdor d'internet (ISP)") 

 
   

 F   Cap d'aquestes coses   
   

 G   No ho sé   
   

    

 

 * Si us plau torna sobre les preguntes anteriors i comprova que has 
contestat Q21 a la columna de la dreta *  

 

 NOMÉS PER A NENS DE 9-10 ANYS: instruccions en pantalla:  

 BÉ FET, HAS COMPLETAT AQUESTA SECCIÓ.  SI US PLAU, Enviar 
AL ENTREVISTADOR  

 (MOSTRAR EN VERMELL EN UNA NOVA PANTALLA)  



 

 CODI 
PAÍS  

 PUNT 
MOSTREIG  

 ID 
LLAR  

 NOM & NUMERO 
ENTREVISTADOR  

 COPIAR NOMBRE DE FULL DE 
CONTACTE RESUM  

           
 

 SECCIÓ C  

 

 TOTHOM contestar aquestes preguntes  

 
 
22  

 Has actuat d'una manera que pugui haver ferit o disgustat a algú més 
durant els ÚLTIMS 12 MESOS?  

 SI US PLAU MARCA NOMÉS UNA CASELLA  
 A   Si      Contestar preguntes a la pàgina següent  

 B   No      

 C   No ho sé      Anar a la secció D  

 D   Prefereixo no contestar     
 

    

 

 

 Com va succeir ...  

 

 RESPONDRE A AQUESTES PREGUNTES NOMÉS SI POT que hagis fet 
alguna cosa feridor o desagradables A ALGÚ DURANT ELS ÚLTIMS 12 

MESOS  

 

 TOTS ELS ALTRES ANAR A LA SECCIO D  

 
 
23  

 Si has contestat SI, Amb quina freqüència has actuat d'aquesta manera 
durant els ÚLTIMS 12 MESOS?  

 SI US PLAU MARCA NOMÉS UNA CASELLA  



 A   Cada dia o gairebé cada dia     
 

 B   Una o dues vegades a la setmana     
 

 C   Una o dues vegades al mes     
 

 D   Amb menys freqüència     
 

 E   No ho sé     
 

 
 
24  

 De quina de les següents formes has actuat durant els últims 12 mesos? ...  

 SI US PLAU MARCA tantes caselles com sigui necessari  
 A   En persona cara a cara   

 

 B   A través de trucades telefòniques, missatges de text o missatges amb 
imatges / vídeos  

 

 

 C   A internet   

 

 D   D'una altra (s) forma (s)   

 

 E   No ho sé   

 
    

 

 
 NOMÉS PER A NENS DE 9-10 ANYS: instruccions en pantalla:  

 BÉ FET, HAS COMPLETAT AQUESTA SECCIÓ.  SI US PLAU, Enviar 
AL ENTREVISTADOR  

 (MOSTRAR EN VERMELL EN UNA NOVA PANTALLA)  

 

 SECCIÓ D  

 

 PER FAVOR, LLEGIR:  

 

 Ara vaig a explicar-li la següent secció:  

 



 Durant l'any passat hauràs vist moltes imatges diferents en Internet - imatges, fotografies, 
vídeos ... Algunes vegades aquestes imatges poden mostrar coses "grolleres" - per 
exemple gent nua o practicant sexe.  

 

 Potser mai hagis vist res així o potser si que ho hagis vist en algun mòbil, en una revista, 
a la tele, en un DVD o en Internet.  

 

 Les següents preguntes tractaran sobre aquest tema.  Recorda que les teves respostes 
són privades i ningú les veurà, inclòs jo així que si us plau contéstalas el millor que 
puguis.  Pots saltar les preguntes que no vulguis contestar i pots preguntar-me si no 
entens alguna cosa.  

 

 

 

 CODI 
PAÍS  

 PUNT 
MOSTREIG  

 ID 
LLAR  

 NOM & NUMERO 
ENTREVISTADOR  

 COPIAR NOMBRE DE FULL DE 
CONTACTE RESUM  

           
 

 SECCIÓ D  

 TOTHOM contestar aquestes preguntes  

 PER FAVOR LLEGIR: Durant l'any passat hauràs vist moltes imatges diferents en 
Internet - imatges, fotografies, vídeos ... Algunes vegades aquestes imatges poden 
mostrar coses "grolleres" - per exemple gent nua o practicant sexe.  

 

 Potser mai hagis vist res així o potser si que ho hagis vist en algun mòbil, en una 
revista, a la tele, en un DVD o en Internet.  

 Les següents preguntes tractaran sobre aquest tema.  Recorda que les teves 
respostes són privades i ningú les veurà, inclòs jo així que si us plau contéstalas el 
millor que puguis.  Pots saltar les preguntes que no vulguis contestar i pots 
preguntar-me si no entens alguna cosa.  

 

 25   Has vist alguna cosa d'aquest tipus durant els ÚLTIMS 12 MESOS?  

 SI US PLAU MARCA NOMÉS UNA CASELLA  
 A   Si     Contestar preguntes a la pàgina següent  



 B   No     

 C   No ho sé     Anar a la secció E  

 D   Prefereixo no contestar    
 

    

 

 

 Com va succeir ...  

 

 RESPONDRE A AQUESTES PREGUNTES NOMÉS SI HAS VIST ALGUN 
TIPUS D'IMATGES DE CONTINGUT SEXUAL DURANT ELS DARRERS 

12 MESOS  

 

 TOTS ELS ALTRES ANAR A LA SECCIÓ I  

 
 
26  

 Amb quina freqüència has vist aquestes coses durant els ÚLTIMS 12 
MESOS?  

 SI US PLAU MARCA NOMÉS UNA CASELLA  
 A   Cada dia o gairebé cada dia     

 B   Una o dues vegades a la setmana     

 C   Una o dues vegades al mes     

 D   Amb menys freqüència     

 E   No ho sé     
    

 
 
27  

 En quin d'aquests llocs, si algú, has vist aquest tipus de coses durant els 
ÚLTIMS 12 MESOS?  

 SI US PLAU MARCA tantes caselles com sigui necessari  
 A   En una revista o llibre    

 B   En televisió, pel lícula o vídeo / DVD    

 C   A través d'un missatge de text (SMS) o amb imatge (MMS) al meu telèfon 
mòbil    



 D   A través del Bluetooth    

 E   Un altre    

 F   No ho sé    
    

 

 

 28  Has vist aquest tipus de coses a internet durant els ÚLTIMS 12 MESOS?  

 SI US PLAU MARCA NOMÉS UNA CASELLA  
 A   Si     Contestar preguntes a la pàgina següent  

 B   No     

 C   No ho sé     Anar a la secció E  

 D   Prefereixo no contestar    
 

 

 

 Què va succeir quan va ser a internet ...  

 

 RESPONDRE A AQUESTES PREGUNTES NOMÉS SI HAS VIST ALGUN 
TIPUS D'IMATGES DE CONTINGUT SEXUAL A INTERNET DURANT 

ELS DARRERS 12 MESOS  

 

 TOTS ELS ALTRES ANAR A LA SECCIO I  

 
 
29  

 En quin tipus de pàgines web has vist aquest tipus de coses durant els 
ÚLTIMS 12 MESOS?  

 SI US PLAU MARCA tantes caselles com sigui necessari  
 A   En una xarxa social (Tuenti, Facebook, Hi5 ...)   

 

 B   A través de "pop - up" finestres que apareixien accidentalment   

 



 C   En una pàgina de videos (per exemple Youtube)   

 

 D   En una pàgina web qualificada com X / per a adults   

 

 E   En una pàgina de jocs   

 

 F   A través de xarxes P2P per compartir arxius (per exemple Bit Torrent, 
Emule, Ares, DC +, Lphant  

 

 

 G   En un altre lloc a internet   

 

 H   No ho sé   

 
    

 

 
30 

 Veure imatges de contingut sexual a Internet pot estar bé o no.  

 Durant els ÚLTIMS 12 MESOS, Has vist alguna d'aquestes coses que 
t'hagin molestat d'alguna manera?  Per exemple, que t'hagi fet sentir 
incòmode, disgustat, o sentir que no hauries de haver-lo vist.  

 SI US PLAU MARCA NOMÉS UNA CASELLA  
 A   Si      Respondre a la següent pregunta  

 B   No      

 C   No ho sé     
 

 D   Prefereixo no contestar      Anar a la secció E  

    

 

 Què va passar quan et vas sentir molest per les coses que vesteix ...  

 

 RESPONDRE A AQUESTES PREGUNTES NOMÉS SI HAS VIST 
IMATGES DE CONTINGUT SEXUAL A INTERNET que t'hagin molestat 

durant els DARRERS 12 MESOS  

 

 TOTS ELS ALTRES ANAR A LA SECCIO I  



 
 
31  

 Pensant en l'última vegada que et vas sentir molest per alguna cosa 
d'aquest tipus, Com et vas sentir?  

 SI US PLAU MARCA NOMÉS UNA CASELLA  
 A   Molt disgustat     

 

 B   Bastant disgustat     
 

 C   Una mica disgustat     
 

 D   Res disgustat     
 

 E   No ho sé     
 

    

 

 

 
32  

 De nou pensant en aquesta vegada, Parles amb algú sobre el que va 
succeir?  

 SI US PLAU MARCA NOMÉS UNA CASELLA  
 A   Si   

 

 B   No   

 

 C   No ho sé   

 
   

 33   Si has contestat si, Amb qui vas parlar?  

 SI US PLAU MARCA tantes caselles com sigui necessari  

 

 A   Amb la meva mare o amb el meu pare   

 

 B   Amb el meu germà o amb la meva germana   

 

 C   Amb un amic   

 

 D   Amb un professor   

 

 E   Amb algú el treball és ajudar els joves (per exemple un policia, un 
assistent social, un conseller ...  

 

 

 F   Amb un altre adult en el qual confio   



 

 G   Amb cap d'aquests   

 

 H   No ho sé   

 
 

 

 
 
34 

 De nou pensant en aquesta vegada, Vas fer alguna 
d'aquestes coses?  

 SI US PLAU MARCA tantes caselles com sigui 
necessari  

 35 I quina d'aquestes  

 coses, si alguna, et 
van ajudar?  

 SI US PLAU MARCA 
tantes caselles com 
sigui necessari  

 A   Vaig deixar d'utilitzar Internet durant un temps   
   

 B   Esborra tots els missatges de la persona que em 
va enviar això  

 
   

 C   Vaig canviar les meves condicions de privacitat / 
contacte  

 
   

 D   Bloqueig a la persona que em va enviar això   
   

 E   Informar del problema (per exemple vaig punxar en 
el botó de "notificar abús", vaig contactar amb un 
assessor d'internet o un "proveïdor d'internet (ISP)")

 
   

 F   Cap d'aquestes coses   
   

 G   No ho sé   
   

    

 

 * Si us plau torna sobre les preguntes anteriors i comprova que has 
contestat la pregunta 35 a la columna de la dreta *  

 

 NOMÉS PER A NENS DE 9-10 ANYS: instruccions en pantalla:  

 BÉ FET, HAS COMPLETAT AQUESTA SECCIÓ.  SI US PLAU, Enviar 
AL ENTREVISTADOR  



 (MOSTRAR EN VERMELL EN UNA NOVA PANTALLA)  

 

 

 

 CODI 
PAÍS  

 PUNT 
MOSTREIG  

 ID 
LLAR  

 NOM & NUMERO 
ENTREVISTADOR  

 COPIAR NOMBRE DE FULL DE 
CONTACTE RESUM  

           
 
 

 SECCIÓ I  

 NO HI HA PREGUNTES EN AQUESTA SECCIÓ  

 
 

 Ja només tinc un bloc més de preguntes curtes que has de contestar tu mateix.  Ja no 
trigarem molt de temps més i no has de escriure res.  

 

 Aquestes preguntes tracten sobre com fas servir Internet.  Els nens i joves utilitzen 
Internet de moltes formes diferents.  Pensa en les formes en les que fas servir internet i en 
els llocs on ho fas.  

 

 Algunes preguntes tracten sobre les coses que fas "cara a cara".  Amb això ens referim a 
parlar amb una persona que està al mateix lloc que tu, en comptes de a través d'internet, 
per telèfon o amb una Webcam s.  

 

 DEMANAR L'INFANT QUE avís quan hi hagi ACABAT.  

 

 FINALMENT: CONTINUAR AMB L'ÚLTIMA SECCIÓ DE PREGUNTES ADMINISTRATS PER 
L'ENTREVISTADOR  

 

 

 
 COPIAR NOMBRE DE FULL DE 
CONTACTE RESUM  

 CODI 
PAÍS  

 PUNT 
MOSTREIG  

 ID 
LLAR  

 NOM & NUMERO 
ENTREVISTADOR  



           
 

 SECCIÓ F  

 TOTHOM contestar aquestes preguntes  

 

 Aquí hi ha algunes preguntes sobre la forma en que utilitzes Internet.  

 

 36   Has fet alguna de les següents coses durant els ÚLTIMS 
12 MESOS?  Si "sí", Amb quina freqüència has fet 
cadascuna d'aquestes coses?  

 SI US PLAU MARCA UNA CASELLA PER CADA LÍNIA  
   Si   No    

   Cada 
dia o 
gairebé 
cada dia 

 Una o 
dues 
vegades a 
la setmana

 Una o 
dues 
vegades 
al mes  

 Amb 
menys 
freqüència  

 Mai / 
no 
durant 
l'últim 
any  

 No 
ho 
sé  

 Prefere
no 
contest

 
A  

 He buscat nous amics 
a internet                      

 
B  

 He enviat informació 
personal (per exemple 
el meu nom complet, 
la meva adreça o el 
meu número de 
telèfon) a algú a qui 
mai he vist cara a cara 
  

                   

 
C  

 He afegit gent a la 
meva llista d'amics o 
llibreta de contactes 
als que mai he 
conegut en persona   

                   

 

 

 
 37  

 Has fet alguna de les següents coses durant 
els ÚLTIMS 12 MESOS?  Si "sí", amb quina 
freqüència has fet cadascuna d'aquestes 
coses?  



 SI US PLAU MARCA UNA CASELLA PER CADA 
LÍNIA  

   SI   No    

   Cada 
dia o 
gairebé 
cada 
dia  

 Una o 
dues 
vegades 
a la 
setmana  

 Una o 
dues 
vegades 
al mes  

 Amb 
menys 
freqüència 

 Mai / 
no 
durant 
l'últim 
any  

 No 
ho 
sé  

 Prefereixo 
no 
contestar  

 
A  

 He fingit 
ser una 
persona 
diferent a 
qui sóc en 
realitat   

               
 

 
   

 
B  

 He enviat 
una foto o 
vídeo de 
mi mateix 
a algú a 
qui mai he 
vist cara a 
cara   

               
 

 
   

 

 

 TOTHOM contestar aquestes preguntes  

 

 PER FAVOR LLEGIR: les següents preguntes són sobre el contacte que pots haver 
tingut amb persones que has conegut en línia.  

 Recorda que has de pensar en QUALSEVOL FORMA d'usar Internet (per exemple 
en un portàtil o telèfon mòbil) i en QUALSEVOL LLOC on hagis utilitzat Internet (per 
exemple a casa oa l'escola o en qualsevol altre lloc).  

 Quan parlem de "cara a cara" ens referim a parlar amb gent en persona en el 
mateix lloc on estàs, en comptes de a través d'internet, per telèfon o amb una 
webcam.  

 
 
38  

 Només per a comprovar, Alguna vegada has tingut contacte en internet 
amb algú a qui no hagis conegut cara a cara?  

 (Podria ser per email, xat, xarxes socials, missatgeria instantània - 
Messenger o pàgines de jocs)  

 SI US PLAU MARCA NOMÉS UNA CASELLA  



 A   Si      Contestar 39  

 B   No     

 C   No ho sé     

 Anar a la secció G  

 

 
39  

 Si has contestat "si"  

 I alguna vegada has conegut a algú cara a cara a qui havies conegut primer 
a internet d'aquesta manera?  

 SI US PLAU MARCA NOMÉS UNA CASELLA  
 A   Si      Contestar 40  

 B   No      

 C   No ho sé      Anar a la secció G  

 D   Prefereixo no contestar     
 

 

 

 Com va succeir ...  

 

 RESPONDRE AQUESTES PREGUNTES NOMÉS SI HAS CONEGUT 
CARA A CARA A ALGÚ que havia conegut PRIMER A INTERNET 

DURANT ELS DARRERS 12 MESOS  

 

 TOTS ELS ALTRES ANAR A LA SECCIO G  

 
 
40  

 Quanta gent nova has conegut d'aquesta manera durant els ÚLTIMS 12 
MESOS?  

 SI US PLAU MARCA NOMÉS UNA CASELLA  
 A   1-2     

 

 B   3-4     
 

 C   5-10     
 

 D   Més de 
10  

   
 



 E   No ho sé     
 

 
4
1
.  

 Durant els ÚLTIMS 12 MESOS, D'aquestes persones que havies 
conegut primer a internet, quins has conegut cara a cara?  

 SI US PLAU MARCA tantes caselles com sigui necessari  
 A   Algú que és un amic o familiar d'algú a 

qui conec en persona cara a cara  
   

  

 B   Algú que no té cap relació amb la meva 
vida fora d'internet     

  

 C   Cap d'aquests     
  

 Com va succeir ...  

 

 RESPONDRE AQUESTES PREGUNTES NOMÉS SI HAS CONEGUT 
CARA A CARA A ALGÚ que havia conegut PRIMER A INTERNET 

DURANT ELS DARRERS 12 MESOS  

 

 TOTS ELS ALTRES ANAR A LA SECCIO G  

 
42. 

 I pensant en qualsevol de les persones amb les que has quedat per 
conèixer durant ELS DARRERS 12 MESOS, De quina manera vas 
començar el contacte amb aquestes persones?  

 SI US PLAU MARCA tantes caselles com sigui necessari  
 A   En una xarxa social (Tuenti, 

Facebook, Hi5 ...)     
 

 B   A través de Messenger     
 

 C   En un xat     
 

 D   Per email     
 

 E   En una pàgina de jocs     
 

 F   D'alguna altra manera a internet     
 

 G   No ho sé     
 

    

 

 
43 

 Quedar amb algú a qui has conegut primer a Internet pot estar bé o no.  
Encara pensat en AQUESTA ÚLTIMA VEGADA en la que vas conèixer a algú 



d'aquesta manera, Et va molestar d'alguna manera?  Per exemple, que t'hagi 
fet sentir incòmode, disgustat, o sentir que no hauries de haver-lo vist.  

 SI US PLAU MARCAR NOMÉS UNA CASELLA  
 A   Si      Contestar següent pregunta  

 B   No      

 C   No ho sé      Anar al final de la secció  

 D   Prefereixo no contestar     
 

    
    

 

 

 Què va passar quan et vas sentir molest ...  

 

 RESPONDRE AQUESTES PREGUNTES NOMÉS SI HAS ANAT A UN 
TROBADA AMB ALGÚ que hagis conegut a Internet i que t'hagi fet 
sentir molesta d'alguna manera DURANT ELS DARRERS 12 MESOS  

 

 TOTS ELS ALTRES ANAR A LA SECCIO G  

 
44. 

 Pensant en l'última vegada que et vas sentir molest en conèixer a algú 
d'aquesta manera, Quina edat tenia la persona que vas conèixer?  

 SI US PLAU marc només UNA CASELLA  
 A   Vaig conèixer a algú de la meva 

edat     
 

 B   Vaig conèixer a algú més jove que 
jo  

   
 

 C   Vaig conèixer un adolescent més 
gran que jo (menor de 20 anys)     

 

 D   Vaig conèixer a un adult (major de 
20 anys)     

 

 E   No ho sé     
 

    

 
 
45.  

 ¿Aquesta persona era home o dona?  

 SI US PLAU MARCA NOMÉS UNA CASELLA  



 A   Home - un noi o un senyor     
  

 B   Dona - una noia o senyora     
  

 
 46  

 
 Pensant en l'última vegada en què t'hagis sentit molest al trobar-te amb 
algú d'aquesta manera, Li vas dir a algú on anaves?  

 SI US PLAU MARCA NOMÉS UNA CASELLA  
 A   Si     

 

 B   No     
 

 C   No ho sé     
 

    

 47   Si has contestat SI, A qui l'hi vas dir?  

 SI US PLAU MARCA NOMÉS UNA CASELLA  

  

 A   L'hi vaig dir a algú de la meva edat     
 

 B   L'hi vaig dir a un adolescent més gran que jo (menor de 18 anys)     
 

 C   L'hi vaig dir a un adult en qui confio (major de 18 anys)     
 

 D   L'hi vaig dir a una altra persona     
 

 E   No ho sé     
 

    

 

 48   ¿Portar algú amb tu quan vas anar a aquesta trobada?  

 SI US PLAU MARCA NOMÉS UNA CASELLA  
 A   Si    

 B   No    

 C   No ho sé    
   

  49. Si has contestat SI,  A qui vas portar amb tu?  

 SI US PLAU MARCA NOMÉS UNA CASELLA  

 

 A   Vaig anar amb algú de la meva edat    

 B   Vaig anar amb un adolescent més gran que jo (menor de 18 anys)    

 C   Vaig anar amb un adult en qui confio (major de 18 anys)    

 D   No ho sé    
 



 

 50   Com et vas sentir respecte al que va succeir?  

 SI US PLAU marc només UNA CASELLA  
 A   Molt disgustat     

 

 B   Bastant disgustat     
 

 C   Una mica disgustat     
 

 D   Res disgustat     
 

 E   No ho sé     
 

    

 
 
 51  

 De nou pensant en aquella vegada, Parles amb algú sobre el que havia passat?

 SI US PLAU MARCA NOMÉS UNA CASELLA  
 A   Si   

 

 B   No   

 

 C   No ho sé   

 
   

 
52.  

 Si has contestat SI, Amb qui vas parlar?  

 SI US PLAU marca tant CASILLAS COM SIGUIN NECESSÀRIES  

 

 A   Amb la meva mare o amb el meu pare   

 

 B   Amb el meu germà o amb la meva germana   

 

 C   Amb un amic   

 

 D   Amb un professor   

 

 E   Amb algú el treball és ajudar els joves (per exemple un policia, un assistent 
social, un conseller ...  

 

 

 F   Amb un altre adult en el qual confio   

 

 G   Amb algú més   

 



 H   No ho sé   

 

 

 
 
53 

 Vas fer alguna d'aquestes coses?  

 SI US PLAU MARCA tantes caselles com 
sigui necessari  

 54 I quina d'aquestes coses que 
has fet, si alguna, et van ajudar? SI 
US PLAU MARCA tantes caselles 
com siguin necessàries SARI  

 A   Vaig deixar d'utilitzar Internet durant un 
temps  

 
   

 B   Esborra els missatges d'aquesta 
persona  

 
   

 C   Vaig canviar les meves condicions de 
privacitat / contacte  

 
   

 D   Bloqueig a aquesta persona perquè no 
contactés amb mi  

 
   

 E   Informar del problema (per exemple 
vaig punxar en el botó de "notificar 
abús", vaig contactar amb un assessor 
d'internet o un "proveïdor d'internet 
(ISP)")  

 
   

 F   Cap de les anteriors   
   

 G   No ho sé   
   

    

 

 * Si us plau torna sobre les preguntes anteriors i comprova que has 
contestat Q54 a la columna de la dreta *  

 

 NOMÉS PER NENS ENTRE 9-10 ANYS: MOSTRAR INSTRUCCIÓ EN UNA PANTALLA 
NOVA  

 BÉ FET, HAS ACABAT AQUESTA PART DE L'ESTUDI.  NO HI HA MÉS 
PREGUNTES que hagis CONTESTAR TU MATEIX  

 SI US PLAU Digues-li a l'entrevistador que HAS ACABAT I SIMPLEMETNE TE 
FARÀ UNES PREGUNTES MÉS PER ACABAR.  

 


