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El model de desenvolupament que han seguit les societats durant el segle 
passat, ha estat marcat per un ràpid desenvolupament tecnològic que en alguns casos 
ha comportat un malbaratament dels recursos naturals. S’ha generat una situació 
insostenible enfront el medi ambient que ha comportat la necessitat de reduir l’impacte 
ambiental que els éssers humans estem exercint sobre el nostre territori. Actualment  
es duen a terme accions de sensibilització social davant de la problemàtica existent,  
amb la intenció de que la societat col·labori a reduir aquest impacte dins de les seves 
possibilitats. Es tracta de la introducció de petits canvis en aquelles tasques 
quotidianes que realitzen, per reduir l’impacte que puguin exercir sobre el medi 
ambient. 
 
 

Objectiu 
 

Conèixer quins són els hàbits sostenibles que practiquen els estudiants de la 
Universitat Rovira i Virgili.  
 

L’objectiu és saber quines de les pràctiques habituals que realitzen els 
estudiants són respectuoses amb el medi ambient. Amb la finalitat de poder conèixer 
el nivell de conscienciació que tenen sobre la necessitat de preservar i mantenir el 
nostre entorn. 
 
 

Metodologia 
 

La unitat d’anàlisi són els estudiants de la Universitat Rovira i Virgili. S’emprarà 
la metodologia quantitativa utilitzant la tècnica de l’enquesta. S’ha elegit aquesta 
tècnica ja que permet arribar ràpidament a una mostra suficientment representativa. 
 
 

Fases de desenvolupament: 
 
1. Disseny 
 

Elaboració d’una enquesta en la que es formularan qüestions sobre les 
diverses activitats quotidianes en les que es tenen hàbits respectuosos amb el medi. 
L’enquesta constarà d’una primera part que preguntarà sobre quina és la percepció 
que es té del concepte “sostenibilitat”. A continuació es valoraran les pràctiques 
d’estalvi energètic i d’aigua que exerceixen, i els hàbits de consum, de mobilitat i de 
reciclatge que tenen. En una última part es preguntarà sobre quins són els canvis que 
es poden realitzar des de l’administració o la universitat, per facilitar que algunes de 
les pràctiques quotidianes impactin menys sobre el medi ambient. Les qüestions seran 
de resposta tancada per facilitar la ràpida contestació de l’enquesta, amb una 
alternativa oberta per poder expressar altres opcions que no estiguin contemplades en 
les respostes. Tindrà una extensió màxima de dues pàgines, per a que ocupi una sola 
pàgina impresa a doble cara i pugui ser contestada ràpidament. 



  
2. Execució 
 

La mostra a qui es passarà l’enquesta la conformaran els estudiants de primer 
curs de cada ensenyament de la universitat. La URV té un total de 11.344 alumnes 
que conformen la comunitat d’estudiants dels quals 2.924 són de primer curs. Es 
considera que serà una mostra representativa ja que els primers cursos són els que 
tenen un major nombre d’alumnes, i el fet d’accedir a cada ensenyament permetrà 
obtenir opinions de diversos àmbits i disciplines.  
S’han considerat diverses tècniques per passar l’enquesta, com el correu electrònic o 
l’eina virtual moodle, però s’han descartat per la poca eficiència que tenen; optant 
finalment per passar-la en format paper a cada classe. 
 
3. Tabulació 
 

Introducció de les enquestes a una base de dades. Es crearà un formulari 
mitjançant el programa Access que ofereix el paquet informàtic de Microsoft Office. 
Aquest procediment comporta una major dedicació en l’elaboració del formulari, però 
una entrada ràpida dels qüestionaris. 
 
4. Anàlisi 
 

Elaboració d’un anàlisi estadístic mitjançant el programa estadístic R. 
S’extrauran resultats de la percepció que tenen els estudiants sobre el concepte 
“sostenibilitat”, els hàbits sostenibles que practiquen en funció de diversos paràmetres 
com l’edat, sexe o ensenyament que estan cursant; i quina és la seva opinió sobre les 
accions de millora que s’haurien d’instaurar per tal de facilitar el canvi en algunes 
pràctiques habituals. 

 
5. Explotació 
 

La darrera fase consistirà en la presentació i difusió dels resultats obtinguts en 
l’anàlisi estadístic. 
 
 

Cronograma 
 

Les fases es desenvoluparan durant el transcurs de l’any 2010 entre els mesos 
de febrer a setembre. 

 
Fases Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre
Disseny                 
Execució                 
Tabulació                 
Anàlisi                 
Explotació                 
 


