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• Un màxim de A: Sens dubte t'apassiona el món de les noves tecnologies i gaudeixes molt amb ell . No obstant; ets

molt depenent a navegar per la xarxa i a l 'ús que fas en general. Aquesta dependència et priva de moltes

experiències que necessites pel teu desenvolupament intel· lectual i emocional. Evita que desenvolupis habil itats per

relacionar-te en la vida real amb altres persones. Hauries de reflexionar sobre aquests fets i demanar l 'ajuda als

teus pares o professional per controlar aquesta forta dependència.

• Un màxim de B: Aquest resultat indica que les noves tecnologies no et són indiferents encara que no constitueixen

la teva principal forma de distreure’t. Afortunadament per a tu, sembla que controles l 'ús i que només t'interessa en

situacions concretes.

• Un màxim de C: No tens cap addicció pel món de les noves tecnologies. Existeixen altres coses que t'atreuen més

perquè ets una persona bastant sociable i prefereixes, sense cap dubte, passar tot el temps possible amb els amics.

A més, ets molt conscient dels peri l ls que s'oculten darrere de la xarxa la qual cosa és una gran protecció per a tu.

4. SI TINGUESSIS QUE TRIAR PREFEREIXES:

O a) Jugar amb els videojocs o fer ús de xarxes socials.

O b) Veure la televisió.

O c) Sortir amb els teus amics.

5. SI ET CASTIGUEN AMB NO TOCAR MÒBIL, TABLET..DURANT UNA SETMANA:

O a) T'aixeques de matinada quan tots estan dormint per entrar a Internet.

O b) Respectes el càstig, encara que no t'agrada.

O c) No t'han castigat mai amb això perquè amb prou feines l ’uti l i tzes.

6 . LA POSSIBILITAT DE «XATEJAR» AMB DESCONEGUTS EM SEMBLA:

O a) Molt interessant per conèixer gent nova.

O b) De vegades és una mica avorrida perquè no saps què dir.

O c) No m'agrada, prefereixo veure personalment la gent.

7. EL QUE MENYS T'AGRADA QUAN ENTRES A INTERNET ÉS:

O a) Que és molt lent.

O b) Que em costa trobar la informació que vull .

O c) Que em puc enganxar fàcilment si no vaig amb compte.

8. SOBRE EL «LLIGAR» PER INTERNET OPINES:

O a) Que és molt més fàcil que en la realitat.

O b) Em resulta una mica estrany.

O c) Que és molt menys interessant i que no saps si t'estan dient la veritat.

9. SOBRE LA PORNOGRAFIA EN INTERNET OPINES QUE:

O a) A la xarxa ha d'haver de tot.

O b) És com les revistes. Si vols la mires i si no vols no ho fas.

O c) Hauria d'estar prohibit.

1 0. QUANTS VIDEOJOCS O MÚSICA T'HAS BAIXAT EN AQUEST MES?

O a) Més de deu.

O b) Menys de deu.

O c) Un o dues.
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SOL.LUCIONS:1)c;2)b;3)a,c,a;4)a;5)c;6)c,b;7)c;8)c,b;9)c;10)b
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