
                          
 

 
BECA CÀTEDRA EDUCACIÓ I ADOLESCÈNCIA 

SUPORT AL PROJECTE ELS USOS SALUDABLES DE LES PANTALLES 
(ANY 2019) 

 

 
Projecte o projectes concrets de recerca al qual s’adscriurà el becari o becària: 
Suport al projecte “Els u sos saludables de les pantalles en els joves de primària i secundària” 
 
 
Breu descripció del projecte de recerca al qual s’adscriurà el becari o becària: 
El projecte pretén avançar en el coneixement dels usos saludables i resilients de les pantalles en els 
joves de primària i secundària de la ciutat. El projecte té com objectiu general conèixer els usos que 
els joves fan de diferents dispositius digitals, tot identificant els factors, les necessitats i els hàbits 
que aquests tenen alhora d’interactuar amb entorns mediats per les pantalles.  
L’anàlisi d’aquests tres aspectes es pretén abordar des de dues vessants. D’una banda a partir de la 
recerca i l’anàlisi de la literatura cientificotècnica per tal de conèixer factors, necessitats, recursos, 
projectes, experiències i bones pràctiques que en qualsevol nivell puguin aportar idees i 
coneixement sobre la qüestió pròpia d’estudi . De l’altra, a partir de la participació dels joves dels 
centres de primària i secundària de la ciutat de Lleida en el projecte, a través d’un qüestionari que 
permeti conèixer la percepció dels usos que ells mateixos fan de les pantalles. 
 
Descripció de la col·laboració: 
La col·laboració consistirà en el suport a les següents tasques: 

• Anàlisi documental: recerca i actualització d’informació. 
• Suport en les tasques de recollida de dades qualitatives del projecte a través de grups de 

discussió. 
• Anàlisi de dades sobre els resultats obtinguts en la recollida de dades qualitatives i 

quantitatives. 
• Preparació de material documental. 
• Suport en la construcció i actualització d’espais web de difusió de la recerca. 

 
Lloc i adreça on es prestarà la col·laboració: 
Càtedra Educació i Adolescència “Abel Martínez Oliva” 
Campus de Cappont: C/ Jaume II, 71 (Despatx 0.22) 25001 Lleida 
 
Previsió de la distribució horària i temporal de les activitats: 
Distribució de 10 hores a la setmana. Flexible i a pactar entre el tutor i el becari/a. 
240 hores de l’1 de febrer de 2019 a 31 de juliol de 2019 
 
Persona responsable o tutora: Eduard Vaquero Tió 
 
L'imprès de sol·licitud i la resta de documentació ho trobareu a l'adreça: 
http://www.udl.cat/ca/recerca/convoca/bequesprojecte/ 

 

http://www.udl.cat/ca/recerca/convoca/bequesprojecte/

