ANDROID O
APPLE?
Aquest treball l’hem fet amb quatre preguntes sobre el
telèfons mòbils, aquestes preguntes han estat
respostes per tot ESO, batxiller i AFD. Després hem
passat totes les dades a unes taules i hem fet els
percentatges i les mitjanes, a continuació vàrem fer
els gràfics de cada cicle i de tot l’institut.

Laura de Chavarria, Francesc Bennàssar, Gaspar Tribaldos, Lucía
Pinacchio.

Quin color t’estimes més per al teu
telèfon mòbil?
En aquests gràfics es
pot veure que en FP (ADF) el
color que més
prefereixen pel
seu mòbil és el negre.
I en batxiller, 3A i tot ESO
prefereixen més el color blanc.
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Què prefereixes, un mòbil Android o
un mòbil Apple?
Podem veure que tots els
cursos prefereixen tenir un
mòbil amb sistema
operatiu android que no
amb sistema apple.
Sobretot als grups de AFD
prefereixen android, en
canvi en tot ESO android i
apple està mes ajustat.
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Quantes aplicacions tens
descarregades al teu telèfon mòbil?
Aquest gràfic mostra que
tot ESO té una mitjana
d’unes 18 aplicacions
en total. La mitjana de
batxiller
és de 15 aplicacions, Fp
(ADF) de 11 aplicacions, la
mitjana de l’institut es de 12
aplicacions i la mitjana més
alta és la de 3A amb 19
aplicacions.

Cada quant canvies el teu telèfon
mòbil?
Els alumnes de 3A canvien el mòbil cada 2 anys.
Tot ESO sol canviar el mòbil
cada 2 anys.
FP sol canviar el seu mòbil cada 2 anys i
mig.
Batxiller canvia el seu mòbil cada
dos anys.
La mitjana de tot l’institut es que
canvia cada dos anys el seu mòbil.
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