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Document informatiu: participants
COVID-19: Estudi sobre tecnologia digital, connexions socials i solitud
Us convidem a participar en un projecte de recerca acadèmic. Abans de decidir si voleu contribuir-hi o no,
és important que entengueu per què estem fent aquest projecte i què comporta la vostra contribució. Si us
plau, llegiu la següent informació atentament.
Aquest document informatiu és per a participants en una enquesta online.

Qui som?
Aquesta recerca la desenvolupa el grup de recerca CNSC (www.communicationchange.net) de la
Universitat Oberta de Catalunya (www.uoc.edu) sota la coordinació de la Dra. Mireia Fernández-Ardèvol.
Forma part d’un projecte internacional liderat per les investigadores Dra. Hannah R. Marston i Dra. Sarah
Earle de la Open University (Regne Unit).
Si teniu alguna pregunta sobre el projecte de recerca podeu contactar amb la Mireia Fernández-Ardèvol a
través de la següent adreça de correu electrònic: cnsc@uoc.edu .

Informació sobre el projecte de recerca i les dades
Els objectius del projecte són:







Explorar l’ús de la tecnologia digital i el comportant de la ciutadania durant la pandèmia de la COVID19.
Explorar la forma com s’empra la tecnologia digital per connectar amb grups de suport relacionats amb
la crisi de la COVID-19.
Explorar l’ús de la tecnologia digital per compartir informació durant la pandèmia de la COVID-19.
Explorar la salut i el benestar de la ciutadania durant la crisi de la COVID-19 en relació a la soledat, així
com els nivells d’alfabetització en temes de salut digital.
Explorar les diferents formes de compartir informació.
Explorar els comportaments i les narratives sobre els usos de les tecnologies digitals per mantenir les
connexions socials durant la crisi de la COVID-19.

Durada: La durada de l’enquesta és d’uns 20-30 minuts
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Període de recollida de dades



Aquest projecte ha estat aprovat pel Comitè d’Ètica de la UOC (informe favorable del 22/Abril/2020) i
pel Open University’s Human Research Ethics Committee (ref. HREC/3551/MARSTON).
La recollida de dades estarà oberta durant 3 mesos.

Les dades es recullen de forma anònima. Cada enquesta que rebem s’identifica amb un codi (per exemple,
P1, P2, P3). En cap cas aquest codi es vincularà al vostre nom o a cap dada que us identifiqui.

Què em preguntaran si decideixo participar en aquest estudi?


La decisió sobre participar o no en l’estudi és vostra.



Si decidiu participar-hi, podeu descarregar aquest document informatiu de la web de l’estudi (busqueu
la bandera que identifica l’idioma i el text en català) : https://healthwellbeing.kmi.open.ac.uk/covid-19technology-social-connections-loneliness-leisure-activities/



La participació consisteix en respondre una enquesta en línia i us demanarem que accepteu un
consentiment informat abans de començar l’enquesta.



En qualsevol moment, si així ho considereu, podeu sortir del qüestionari en línia.

Aquest estudi contribuirà a entendre millor els usos de les tecnologies digitals en el context de la pandèmia
de la COVID-19.

Com farem servir la informació que ens proporcionareu a l’enquesta?
No recollirem cap informació que pugui vincular les vostres respostes a la vostra identitat. Les dades es
recullen en format digital i es guarden en servidors segurs de la Open University (Regne Unit) o a la
plataforma d’enquestes online de Qualtrics (els seus servidors estan a la Unió Europea) durant el temps
que duri l’estudi i durant el període de temps que especifiquin les revistes acadèmiques on es publicaran
els resultats. Normalment, el període mínim és de 5 anys des del moment en què s’inicia la recollida de
dades. La Universitat Oberta de Catalunya guardará les dades en servidors només accessibles a l’equip de
recerca durant el mateix període de temps qeu la Open University.
Analitzarem les dades que proporcioneu i els resultats els podrem fer servir per elaborar articles d’àmbit
acadèmic i/o professional especialitzats, informes per a entitats sense ànim de lucre o agents socials,
presentacions a congressos acadèmics , o informes que publicarem a la web. Tota la informació que es
publiqui seran o bé dades resumides o bé cites anonimitzades.
Les dades anonimitzades d’aquest projecte es podran arxivar en repositoris de dades per a la recerca. En
aquests repositoris, les dades es guarden durant 10 anys.
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Presència en línia
Podrem compartir actualitzacions de l’estudi i informació estadística seleccionada a diferents plataformes
digitals (Twitter, Instagram, Facebook,...). Algunes persones de l’equip de recerca ja tenen presència en
aquests mitjans i també la té el projecte COVID19_Tech

Twitter
a. @HannahRMarston
b. @healthwellbein4
c. @saraearle
d. @CNSC_IN3
e. @andrucha
f. @dablantar
g. @Madelin_Gomez_L
h. @mireia
i. Cuentas institucionales de la UOC

Facebook e Instagram
a. Instagram: marston_hannah
b. Instragram: healthwellbeingou
c. Health
&
Wellbeing

PRA

https://www.facebook.com/healthwellbei
n4/

d.

Cuentas insititucionales de la UOC

S’ha creat una pàgina web específica a la Open University on es detallen els objectius de l’estudi, les
persones que formen l’equip de recerca, i es proporciona informació sobre les novetats del projecte i les
activitats de difusió de coneixement: : https://healthwellbeing.kmi.open.ac.uk/covid-19-technology-socialconnections-loneliness-leisure-activities/. La versió simplificada en català està disponible a la web del grup
de recerca CNSC: http://www.communicationchange.net/ca/covid19-tech-ca/

Dret a abandonar l’estudi
Teniu dret a abandonar l’estudi en qualsevol moment durant la vostra participació. Una vegada hagueu
finalitzat l’enquesta teniu dret a demanar que les vostres dades s’esborrin de la base de dades. Per fer-ho,
heu de contactar amb la Dra. Mireia Fernández-Ardèvol (les dades de contacte estan a la primera pàgina
d’aquest document) demanant que esborri les vostres dades. Si feu la petició, esborrarem i destruirem les
dades que ens hagueu proporcionat. Atès que aquesta enquesta online és anònima i no es recull cap dada
identificativa, podria ser difícil identificar les vostres dades i esborrar-les.

Protecció de dades
La Open University del Regne Unit és la responsable de les dades personals que es recullen en aquest
estudi. La Universitat Oberta de Catalunya també tindrà accés a les dades anonimitzades. El motiu legítim
per processar les dades de l’enquesta és que una de les finalitats de les dues institucions universitàries és la
recerca acadèmica.
Només es recullen les dades que vosaltres proporcionareu a l’enquesta online. Aquests dades no inclouen
dades personals que us puguin identificar. Si teniu dubtes sobre com es processa la vostra informació,
podeu contactar amb la Open University - Information Commissioner’s Office (ICO). Alternativament, per
consultes en català o castellà, podeu fer arribar un missatge a cnsnc@uoc.edu.

I si tinc preguntes?
Si teniu algun dubte o voleu més informació sobre aquesta recerca podeu posar-vos en contacta amb la
Dra. Mireia Fernández-Ardèvol (les dades de contacte estan al primer full d’aquest document).
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Com he de donar el meu consentiment per participar en aquest estudi?
Per participar en aquesta recerca, si us plau accepteu els termes i condicions que apareixen a l’inici del
qüestionari electrònic.

Riscos
Les persones que responguin l’enquesta podrien sentir-se incòmodes o vulnerables, atès que l’estudi
pregunta per l’actual pandèmia de la COVID-19.

Remuneració
La participació en aquesta enquesta online no està remunerada.

Moltes gràcies!
En aquests temps de crisi entenem que moltes persones poden encarar diferents preocupacions i
problemes. Apreciem enormement el temps que dedicareu a completar aquesta enquesta en lína, que
contribuirà a un projecte de recerca molt valuós sobre la pandèmia de la COVID-19.
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