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1. Per què hem escollit aquest tema?
Perquè ens ha semblat interessant saber què feien els alumnes d'ESO quan no són a
l'institut, les hores que hi passen i quines diferències hi ha segons l'edat i el sexe.
2. Per què hem fet així l'enquesta?
Perquè ens ha semblat molt organitzat fer-ho així i fàcil de contestar per als enquestats.
3. Plantilla per buidar:

4. Població i mostra:
Sabent les dades de la població hem
seleccionat un 20% d'aquesta per
escollir la mostra:

5. Resultats i total:
1. Què fas en el teu temps lliure?

2. Voldries tenir més temps lliure encara que això suposés suspendre el curs?

3. Quantes hores al dia estàs...?

6. Gràfics:

7. Conclusions:
També hem observat, que a 1r i 2n les noies fan més de tot, en canvi, els nois no fan tantes
coses durant el temps lliure.
Els alumnes de 1r i de 4t d'ESO prefereixen aprovar el curs, en canvi, els de 2n i 3r no. Això
deu al fet que els alumnes de 1r encara no estan gaire acostumats a la dinàmica de l'institut,
els de 2n i 3r ja la coneixen més i sabem com funciona i els de 4 t volen aprovar perquè els
queda poc per acabar (o no) l'ESO i treure's un títol.
Hem observat que els alumnes de 1 r d'ESO, en general, el que menys fan durant el seu
temps lliure és llegir i estudiar, prefereixen fer activitats de lleure: quedar, escoltar música, fer
esport...Tots els nois enquestats de 1 r queden alguna estona cada dia, però hi ha varies
noies que no queden mai. A 1r, la majoria de noies, no escolten música o n'escolten menys
d'1 hora al dia, tot i que n'hi ha que n'escolten més de 3 hores. Pel que fa als nois, és més
variat, n'hi ha que no n'escolten i n'hi ha que n'escolten molta estona, però majoritàriament
entre menys d'1 hora i 2 hores. En la lectura, els nois i noies de 1 r d'ESO no hi passen gaire
estona si no és obligatori com a matèria de l'institut, llegeixen entre 0 i menys d'1 hora. A 1 r
d'ESO, n'hi ha que no estudien gens, o gaire i n'hi ha que estudien molt, però la gran majoria
estudia entre 1 i 2 hores diàries. A 1r d'ESO fan bastant esport, entre 1 i 3 hores al dia, està
bé, però aquestes hores aniran baixant al llarg de l'adolescència, com hem pogut observar en
els altres cursos.
Els nois i noies de 2n d'ESO ja deuen haver agafat el ritme de l'institut, i fan una mica de tot:
queden més moderadament, no escolten música gaire estona, tampoc llegeixen gaire, però
sí que estudien més i comencen a fer menys esport.
Els de 3r ja van una mica més de sobrats i queden més i escolten més música, però baixen
molt el ritme dels estudis i llegeixen molt menys.
A 4t els alumnes tornen a estudiar més, continuen quedant i escoltant música, però no fan
tant esport, i aprofiten més el temps per estudiar i llegir.
8. Valoració del treball:
Ens ha ajudat molt a treballar en grup, col·laborar i a organitzar-nos el temps i la feina. Hem
après que hi ha gent amb qui no sabem treballar bé, per tant, ja no triarem fer treballs amb
aquesta. Ha estat un treball molt enriquidor.

