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Vivim la tecnologia en la societat i els seus efectes 
positius i negatius
La tecnologia en l'actualitat

El terme tecnologia és molt ampli i engloba molts elements diferents: telèfons, televisions, 
ordinadors… tots ells caracteritzats pel fet d'intentar donar el màxim de comoditat a la vida. 

La ciència i la tecnologia constitueixen avui en dia un pilar poderós del desenvolupament cultural, 
social, econòmic i, en general, de la vida de la societat moderna. Així, fins i tot la seva influència 
en la vida actual es manifesta en el gran creixement de productes tecnològics i la seva utilització 
sistemàtica s'ha imposat com a condició per al desenvolupament d'aquesta etapa històrica. En 
aquesta línia, Cañedo (2001) apunta que els productes tecnològics constitueixen una part dels 
resultats de l'activitat creativa de l'home i completen part de les necessitats de la societat. Aquests 
productes, al contrari del que succeeix amb els coneixements que aporta la ciència, posseeixen 
primerament un caràcter ideal i, posteriorment, adopten una forma material específica.

La implantació de la tecnologia en el nostre entorn quotidià augmenta cada any més i així ho 
demostren els estudis fets. Per exemple en l'enquesta sobre equipament i ús de tecnologies 
d'informació i comunicació en les llars del segon trimestre de 2005 de l'Institut Nacional d'Estadística 
(2005), s'extreu que la meitat de les llars espanyoles disposen d'ordinador, un 2,5% més que l'any 
2004. Gairebé cinc milions de llars tenen accés a Internet i les connexions de banda ampla 
augmenten un 5,6%. També destaca el fet que 17.743.546 persones de més de 15 anys han utilitzat 
l'ordinador de forma assídua, la qual cosa representa el 48,3% de la població, i fins i tot els resultats 
d'aquesta enquesta apunten que, d'aquest grup, un 85% utilitza l'ordinador totes les setmanes i 
el 41,1% ha navegat per Internet en els últims tres mesos que avalua el qüestionari.

Aquesta creixent implantació de la tecnologia ha afectat de forma extraordinària tota la societat, 
però de forma més clara la joventut (Figura 1). Així, trobem que la Fundació Auna (2005) anomena 
la nova generació com la generació “e” (generació electrònica). Són nois i noies de menys de 18 
anys que han crescut envoltats per les noves tecnologies - vídeos, consoles, ordinadors i mòbils-
 Des dels primers mesos de vida les TIC formen part del seu entorn i, per tant, resulta habitual, 
per exemple, que els nens menors de tres anys engeguin la TV per si mateixos i... [llegir més]
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VIVIM LA TECNOLOGIA EN LA SOCIETAT I ELS SEUS EFECTES POSITIUS I
NEGATIUS
Dra. Montserrat Tesouro Cid, professora del Departament de Pedagogia


La tecnologia en l’actualitat


El terme tecnologia és molt ampli i engloba molts elements diferents: telèfons, televisions,
ordinadors… tots ells caracteritzats pel fet d’intentar donar el màxim de comoditat a la
vida.


La ciència i la
tecnologia


constitueixen
avui en dia un
pilar poderós del
desenvolupame
n t  cu l t u ra l ,
social, econòmic
i, en general, de
la vida de la


societat
moderna. Així,
fins i tot la seva
influència en la
vida actual es
manifesta en el
gran creixement
de productes
tecnològics i la
seva utilització
sistemàtica s’ha


imposat com a condició per al desenvolupament d’aquesta etapa històrica. En aquesta
línia, Cañedo (2001) apunta que els productes tecnològics constitueixen una part dels
resultats de l’activitat creativa de l’home i completen part de les necessitats de la societat.
Aquests productes, al contrari del que succeeix amb els coneixements que aporta la
ciència, posseeixen primerament un caràcter ideal i, posteriorment, adopten una forma
material específica.


La implantació de la tecnologia en el nostre entorn quotidià augmenta cada any més i així
ho demostren els estudis fets. Per exemple en l’enquesta sobre equipament i ús de
tecnologies d’informació i comunicació en les llars del segon trimestre de 2005 de l’Institut
Nacional d’Estadística (2005), s’extreu que la meitat de les llars espanyoles disposen
d’ordinador, un 2,5% més que l’any 2004. Gairebé cinc milions de llars tenen accés a
Internet i les connexions de banda ampla augmenten un 5,6%. També destaca el fet que
17.743.546 persones de més de 15 anys han utilitzat l’ordinador de forma assídua, la qual
cosa representa el 48,3% de la població, i fins i tot els resultats d’aquesta enquesta
apunten que, d’aquest grup, un 85% utilitza l’ordinador totes les setmanes i el 41,1% ha
navegat per Internet en els últims tres mesos que avalua el qüestionari.
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Aquesta creixent implantació de la tecnologia ha afectat de forma extraordinària tota la
societat, però de forma més clara la joventut (Figura 1). Així, trobem que la Fundació
Auna (2005) anomena la nova generació com la generació “e” (generació electrònica).
Són nois i noies de menys de 18 anys que han crescut envoltats per les noves tecnologies
- vídeos, consoles, ordinadors i mòbils- Des dels primers mesos de vida les TIC formen
part del seu entorn i, per tant, resulta habitual, per exemple, que els nens menors de tres
anys engeguin la TV per si mateixos i siguin capaços de seleccionar un canal amb el
comandament a distància...


A la figura 1 tenim els mapes acolorits segons la utilització de PC i Internet de nens i
nenes entre 10 i 14 anys. Si observem les regions dels mapes ens adonem que en
aquesta franja d’edat Catalunya, juntament amb el País Basc, es troba entre les
capdavanteres en l’ús d’Internet i de PC mentre que per gènere està força equilibrat el
percentatge d’usuaris. Al peu dels mapes se’ns dóna informació d’altres franges d’edat de
forma genèrica, és a dir, englobant tot Espanya, on veiem que entre els 15 i 24 anys el
77,6% de les persones enquestades són usuàries de PC i el 68% també ho són d’Internet.
Entre els 25 i 34 anys ens trobem que al voltant d’un 60% utilitza PC i Internet mentre que
a partir dels 35 anys disminueix progressivament tant el número d’usuaris de PC com
d’Internet.


Figura 1: L'ús de de les TIC pels nens a Espanya. 2004, 10 a 14 anys, en percentatge.


A més a més en els països de la Unió Europea aproximadament el 50% dels usuaris
d'Internet tenen menys de 18 anys, i en països com el Regne Unit, Alemanya o Dinamarca
superen el 60% del total. Ens trobem, per tant, davant una generació que realitza un ús
molt intensiu de les tecnologies i és la primera que està creixent i educant-se amb
Internet. Els hàbits i comportaments poden dependre de l’edat i del gènere, però és segur
que el desenvolupament de la seva educació i formació dependrà, en gran mesura, del
correcte ús que facin de les noves tecnologies en aquestes primeres etapes de la seva
vida. Les dades, com veurem a continuació, posen de manifest que les TIC ofereixen
grans oportunitats per a l’educació i formació però no cal oblidar tampoc els riscos que
poden comportar.
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Altres estudis com el portat a terme per l’Observatori de les Telecomunicacions i de la
Societat de la Informació (2005) demostren que existeix relació positiva entre la presència
de nens en la llar i l'actitud dels adults cap a les noves tecnologies. Els adults en llars amb
nens se senten més identificats amb la tecnologia i veuen més la seva utilitat, no els fa
tanta por provar abans i més els nous avenços tecnològics, consideren que aquests
faciliten la possibilitat de fer el que es vol, on i quan es vol... Malgrat aquestes actituds
positives, molts encara consideren que les noves tecnologies són cares en relació amb el
seu nivell adquisitiu. No obstant això les llars amb nens presenten un equipament i una
utilització de serveis TIC superior a la mitjana. En concret, com a exemple, disposen
d'Internet el 35,8% de les llars amb nens majors (entre 6 i 15 anys), i de telefonia mòbil el
94,2% de les llars amb nens petits de 0 a 5 anys, habitats majoritàriament per parelles
joves. Gairebé en sis de cada deu llars amb nens entre 6 i 15 anys hi ha almenys un
ordinador de sobretaula, mentre que en les llars sense nens la seva presència no arriba al
40%. Pel que fa a la càmera de fotos digital, està més present en llars amb nens si bé una
de cada tres llars sense nens on el cap de família té menys de 50 anys també disposa
d’aquest equipament.


La influència de la tecnologia en la societat actual


Qualsevol societat democràtica té el compromís amb els seus ciutadans de facilitar-los el
desenvolupament de les seves capacitats i habilitats, tant cognitives com creatives,
afectives, socials, etc., necessàries per adquirir un coneixement fidel i crític de la realitat
social i, així, poder desenvolupar el seu projecte de vida en el moment que els ha tocat
viure. El desenvolupament de la tecnologia en l’última dècada, la generalització del seu ús
i la seva aplicació a la digitalització, processament i distribució de la informació en tot tipus
de llenguatges (textual, audiovisual, sonor, videogràfic, etc.), fan augmentar
exponencialment la informació disponible i accessible i estan provocant una autèntica
revolució amb profunds canvis en la societat, en el model d’organització social, en les
formes de ser, pensar i actuar dels individus i en les seves activitats (Rodríguez i
Planchuelo, 2005).


La principal dificultat amb què es troba la tecnologia dins la societat és la barrera
econòmica que a vegades no permet als ciutadans gaudi-ne. Com s’esmenta en la
Conferència Mundial sobre la Ciència (Unesco, 1999), la societat del coneixement implica
potenciar la capacitat tecnològica combinant formes tradicionals i modernes que estimulin
la creació científica i que facin viable el desenvolupament humà sostenible. Així, la
democratització de la ciència planteja tres grans fites:


1. L’ampliació del conjunt d’éssers humans que es beneficien directament dels
avenços de la investigació científica i tecnològica, que hauria de donar prioritat als
llocs de la població afectada per la pobresa.


2. L’expansió de l’accés a la ciència, entesa com un component central de la cultura.
3. El control social de la ciència i la tecnologia i la seva orientació a partir d’opcions


morals i polítiques col·lectives i explícites.


Tot això emfasitza la importància de l’educació i la popularització de la ciència i la
tecnologia per al conjunt de la societat.


També cal esmentar que els canvis cognitius no són ràpids. Hem trigat molts segles a
conèixer la influència de l’escriptura en el pensament i no és possible saber com les
tecnologies de la informació i la comunicació alteraran la nostra cognició. El que sí que
resulta clar és que l’alteració no arribarà pel fet d’utilitzar els ordinadors ocasionalment
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sinó quan s’hagi produït una apropiació de la tecnologia. El coneixement, la seva
naturalesa i la difusió també estan canviant molt. Com es mostra a la taula 1, d’un
coneixement centralitzat en persones (experts) i llocs específics s’ha passat a un
coneixement distribuït. Abans el coneixement es transmetia a partir del llenguatge i els
textos escrits, els coneixements pràctics s’adquirien directament i les generacions majors
ensenyaven l’ús dels instruments als joves. No obstant això, actualment les fonts del
coneixement són molt més variades i l’accés a la informació és molt més ràpid i
descentralitzat, per tant els més joves accedeixen de forma fàcil i senzilla a la utilització
dels nous mitjans, que són la font principal d’informació (Gros, 2004).


SOCIETAT INDUSTRIAL SOCIETAT DEL CONEIXEMENT
Coneixement centralitzat Coneixement distribuït


Coneixement transmès a partir del
llenguatge


El coneixement es transmet per múltiples
vies


Coneixement no accessible Coneixement fàcilment accessible
Transmissió de generació en generació Noves generacions posseeixen


coneixements que no tenen les
generacions antigues


Taula 1


Els efectes positius de la tecnologia en l’educació


L’evolució mateixa de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC) planteja
nous desafiaments a l’educació ja que al mateix temps que exigeix noves destreses i
canvis en els objectius contribueix al seu assoliment i domini. En aquesta línia cal
destacar que la telemàtica té un paper molt important en el sector educatiu.


El canvi tecnològic que s’està produint fa que el paradigma educatiu tradicional basat en
la transmissió de coneixements per part dels professors als alumnes no sigui suficient i
que es necessiti la utilització de noves eines avançades basades en la informàtica. Això fa
que la ment quedi alliberada de mantenir una exagerada quantitat d’informació; només és
necessari memoritzar aquells conceptes bàsics i comprendre la dinàmica dels processos
on la informació es troba emmarcada, cosa que permet la utilització de mètodes
pedagògics amb els quals l’alumne pot aprendre més i millor i en menys temps. Els
docents poden dirigir el seu esforç i el dels alumnes en desenvolupar millor les capacitats
mentals que possibiliten els estudiants comprendre la informació i elaborar-la
creativament, de manera que es produeix una capacitat superior de raonament.


“El repte fonamental és la integració de la capacitat de processament de la informació i
generació de coneixements en cadascun de nosaltres – i especialment en els nens- No em
refereixo a l’alfabetització en l’ús d'Internet (això ja ho suposo) sinó a l’educació. Però
entenc aquest terme en el seu sentit més ampli i fonamental: o sigui, l’adquisició de la
capacitat intel·lectual necessària per a aprendre a aprendre durant tota la vida, obtenint
informació digitalment emmagatzemada, recombinant-la i utilitzant-la per produir
coneixement, segons l’objectiu desitjat en cada moment. Aquesta senzilla proposta posa en
dubte tot el sistema educatiu desenvolupat al llarg de l’era industrial “ Castells (2001).


En aquesta línia Brunner (2000) diu que probablement estem a les portes d’una revolució
de gran magnitud, impulsada per canvis ràpids i decisius relatius a com s’organitza
l’educació.
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Cal tenir en compte que el món que s’ha creat entorn dels ordinadors canvia amb una
rapidesa extraordinària, que a vegades fa difícil seguir l’evolució de què està passant. La
velocitat dels canvis tècnics és tan gran que qualsevol que escrigui al voltant del futur
immediat corre el risc de quedar-se enrere abans d’hora. Fa uns anys semblava
impossible que a les escoles existís una aula d’ordinadors amb un bon nombre d’ells
interconnectats i encara semblava més difícil que gràcies a la xarxa “Internet” es pogués
interactuar amb l’exterior. En aquest sentit, resulta difícil fer previsions de com ha de ser el
futur dels ordinadors i és arriscat fer-les perquè quan recordem les prediccions que
s’havien anat fent veiem que no tenen gaire res a veure amb allò que ha succeït (Tesouro
i Puiggalí, 2004a).


Entre els avenços sorgits en el camp de la tecnologia de l’educació dos d’ells, multimèdia i
telemàtica, podrien considerar-se els més significatius i els que determinaran la línia
d’evolució dels futurs desenvolupaments D’aquest camp (Alba, 1999).


Segons ens defineix Galbreath (1993), el concepte multimèdia es refereix a la integració
de dos o més mitjans de comunicació controlats a través de l’ordinador, en els quals es
poden utilitzar vídeo, text, gràfics, àudio o animacions. Cal destacar que la majoria dels
equips actuals disposen dels elements perifèrics incorporats (lector de CD, targetes de so,
altaveus, etc.) que ens permeten poder tractar les imatges i el so. Per altra banda, la
telemàtica serà l’encarregada d’establir les comunicacions entre ordinadors que poden
estar distants i que permetran l'intercanvi d’informació a través de xarxes, utilitzant tots els
recursos que ens ofereix Internet (aplicacions, correu, xats...), compartint-los amb altres
usuaris.


L’expressió telemàtica ve de l’encreuament de dues locucions, telecomunicació i
informàtica. D’aquesta manera no cal confondre-les: telecomunicacions són
comunicacions a distància, mentre que la telemàtica és el domini conceptual que engloba
els mètodes, tècniques i eines de la informàtica aplicats a les possibilitats de les
telecomunicacions per cable o per xarxa (Zapata, 1997). La telemàtica i el seu ús en les
institucions educatives s’ha reconegut com un objectiu prioritari encara que no exempt de
dificultats. La tecnologia de què disposem en l’actualitat és complicada, poc homogènia i
es troba en fase de desenvolupament. Aquesta realitat no facilita la popularització del seu
ús en l’àmbit docent i contribueix, en alguns casos, a fomentar la tecnofòbia. Malgrat això,
la implantació de la telemàtica a l’escola és una necessitat i els seus defensors addueixen
que adquirir competències computacionals és indispensable per al treball del futur en un
món cada vegada més tecnològic. També s’apunta que l’alfabetització computacional ha
de ser precoç per no impedir les possibilitats de desenvolupament dels educands i que els
ordinadors millorin les pràctiques d'ensenyament i els assoliments dels estudiants
(Carrera, 1998).


El segle XX va veure l’aparició de les aules informàtiques en les escoles i la introducció
del programari educatiu que ha obert la porta a la introducció dins el model educatiu de la
informàtica i l’accés a Internet.


La motivació de la utilització d'Internet en l’àmbit de l’educació és deguda a molts
aspectes que es comenten en diferents treballs i que es recullen en el treball de Tesouro i
Puiggalí (2004b) :


•  La consideració dels aspectes positius que la utilització de l’ordinador té sobre
l’aprenentatge, la cognició, les actituds i els efectes socials, així com altres
característiques positives com poden ser la interactivitat, personalització, facilitat
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d’utilització, mitjà d’investigació a l’aula, mitjà motivador, aprenentatge individual...
Totes aquestes consideracions apunten que haurien d'utilitzar-se més els
ordinadors per millorar diferents aprenentatges (Tesouro, 1995).


•  En diferents estudis s’ha demostrat l’augment de la confiança en la capacitat per
aprendre entre els alumnes que han utilitzat ordinadors i Internet i l’augment d’una
actitud positiva envers el treball escolar per obtenir millors resultats (Tesouro,
1995). D’aquesta manera, si el nen té una major motivació envers el treball amb
aquest recurs, podrà millorar més els seus aprenentatges.


•  També s’ha observat en molts treballs que els alumnes quan s’equivoquen no se
senten tan amenaçats davant del judici de la màquina, que té coneixements
limitats, i accepten més dòcilment la repetició d’errors sense donar tants senyals
de fatiga; per tant, a través de l’ordinador, en haver-hi major motivació es pot
arribar abans a una millora del rendiment escolar. Medina (2003) apunta que
s’aconseguirà un aprenentatge a partir de l'assaig-error ja que la interacció que
s’estableix entre alumne/a i ordinador proporciona un procés de feed-back ràpid
que li permet conèixer els seus errors en el mateix moment que es produeixen, per
a la correcció immediata. En canvi el professor moltes vegades no pot corregir els
errors dels seus alumnes en el mateix moment.


•  Es tracta d’un nou mitjà de comunicació cridat a ocupar un paper important en la
societat de la informació i que preludia el conjunt de recursos i facilitats en matèria
d’informació i comunicació en el futur (Adell, 1996). Per això l’escola no pot
mantenir-se aïllada o tancada en pràctiques educatives obsoletes mentre el món
canvia i amb ell els estudiants (Ruenda, 2001).


•  L’obertura de l’alumne al món exterior, gràcies a la globalització que representa
Internet i a la disponibilitat que es té de poder accedir a informació que es troba
dispersa en diferents països, enriqueix l’educació dotant-la d’una interculturalitat.
Per a Gisbert (2000), les idees de globalització i d’internacionalització impliquen,
dintre de consideracions estrictament pedagògiques, que els docents siguin
capaços de desenvolupar treballs interdisciplinars, que utilitzin la informàtica com a
eina d’aquest treball i que se serveixin de les xarxes telemàtiques com a espais
cooperatius i de formació.


•  Finalment, podem concloure que usar Internet en educació possibilita poder
consultar bases de dades i documentació on-l ine  sense haver de fer
desplaçaments, la qual cosa representa un gran avantatge.


L’evolució permet que aquest petit pas endavant donat en el segle XX quedi superat per
les implantacions de les escoles virtuals en el futur. Aquestes escoles no imparteixen
docència dintre d’un únic espai físic (escola) ni dintre d’uns horaris fixos (horari escolar),
sinó que permeten que qualsevol alumne o professor pugui connectar-se i interactuar
sense restriccions espacials ni temporals, és a dir, són les aules o campus on s’accedeix
connectant-se a una xarxa educativa telemàtica.
Com diu Salinas (2000), la llei de les 3 unitats (tots en el mateix lloc, al mateix temps i
desenvolupant la mateixa activitat) que ha caracteritzat l’ensenyament convencional es
desdibuixa, sobretot en els nivells superiors, evolucionant cap a modalitats d’aprenentatge
obert amb una oferta educativa flexible, que serveixi tant per a aquells alumnes que
segueixin l’ensenyament presencial com per a aquells que segueixin l’ensenyament a
distància o per a aquells que segueixin qualsevol de les formes mixtes.
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Les escoles virtuals proporcionen
oportunitats als estudiants que no
poden assistir al curs regular
escolar per algunes raons de força
major incloent-hi, per exemple,
viatges, condicions mèdiques,
e s t u d i a n t s  a m b
discapacitats…També poden
servir, per exemple, per a
estudiantes que han estat
expulsats temporalment de les
escoles per no complir les regles
del centre … (Lizardi, 2002).


La utilització de les escoles virtuals
comporta molts avantatges com
els citats per Almenara (2005),


García Aretio (2001) i Chaika (1999):


- La possibilitat de diversificar l’oferta educativa per atendre a les necessitats actuals
d’educació, essent possible atendre una gran població dispersa en tots els llocs
del globus, afavorint així la igualtat d’oportunitats.


- El material didàctic de l’educació a distància s’estructura de manera que possibilita
l'autoaprenentatge. Aquesta metodologia resulta, en aquest sentit, tan eficaç com
la presencial.


- La interactivitat entre docents i estudiants és fins i tot més elevada que en
l’educació presencial, gràcies a les noves vies de comunicació que permeten
encara una major participació dels estudiants en el procés formatiu ja que
proporcionen a casa instrucció a estudiants en aquells temes que els pares no els
podrien ensenyar, com poden ser idiomes estrangers, habilitats en informàtica....


- L’escola virtual permet els estudiants de nuclis rurals o de districtes escolars de
baix nivell econòmic realitzar cursos especialitzats que ordinàriament no estarien
al seu abast.


- S’ha vist que aquestes escoles virtuals satisfan les necessitats d’alumnes amb
fòbies escolars, estudiants que van abandonar els estudis i desitgen tornar-hi,
estudiants que es troben a l’estranger i que busquen solucions educatives no
tradicionals.


- Quan moltes de les nostres escoles estiguin sobreocupades les escoles virtuals
disminuiran els costos ja que no serà necessària la construcció de nous i grans
edificis per proporcionar un ensenyament de qualitat.


Un factor a tenir en compte és el que remarca Haddad (2002) sobre el fet que la
introducció efectiva de l’educació i sistemes d’aprenentatge virtual no és instantània, és a
dir, que es necessita un gran esforç continuat ja que l’educació virtual com una educació
activa o reformadora requereix d’un llarg període de gestació i la integració dintre del
sistema educatiu és una innovació radical que hauria de ser tractada com a tal.


L’avaluació de l’impacte de les noves tecnologies en l’educació, segons Gallardo i altres
(2004), revesteix una gran complexitat i presenta notables dificultats atès que aquestes
són molt diverses, afecten tot l’escenari escolar i és difícil controlar els efectes induïts en
tots els àmbits que s’utilitzen (administració, processos d'ensenyament-aprenentatge,
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organització, formació de professors, etc.). Per altra banda, no és fàcil avaluar els seus
efectes en l’educació, atès que la tecnologia no és generalment una causa directa sinó
més aviat un facilitador o amplificador de les diferents pràctiques educatives (Lesgold,
2000). A més, el context on s’insereix la tecnologia és fonamental per a un ús més eficaç.
Així, les infraestructures, cultura escolar, actituds dels professors i el seu domini de la
utilització tecnològica, equips més o menys estables i compromesos, models
organitzatius, etc., mediatitzen els seus efectes. D’altra banda, un centre molt ben dotat
pot realitzar un ús mediocre de la tecnologia mentre que un centre amb molt pocs
recursos pot fer-lo de manera brillant. Tot això ens fa tornar a la idea de complexitat i ens
incita a ser prudents perquè és difícil determinar els efectes de la tecnologia en contextos
complexos. Així, moltes de les propostes d’integració i ús en les escoles s’aborden i
avaluen des de postulats constructivistes, i treballen per desenvolupar habilitats
complexes en els estudiants: solució de problemes, pensament creatiu, producció d’idees,
reconstrucció de les teories, planificació, adquisició, anàlisi i ús de la informació,
col·laboració, etc. Mentre que les habilitats complexes no s’avaluen bé amb tests
estandarditzats (Haertel i Means, 2000) ja que aquests avaluen més aviat habilitats
bàsiques.


Principals efectes negatius de les noves tecnologies en la societat


El fet de la introducció de la tecnologia en la societat no només té la seva part positiva
sinó que la seva utilització també pot ésser perjudicial si es fa servir de manera incorrecta.


Alguns dels problemes que poden comportar les noves tecnologies no són un fet nou. Al
llarg del temps hem tingut exemples incomptables de novetats que sense ser la seva
intenció han produït efectes nocius inesperats. Així, invents com l’energia nuclear, els
combustibles fòssils, la televisió i altres aparells aparentment inofensius han estat tan
profitosos com perjudicials en alguns nivells. Alguns d’ells tenen efectes que es veuen a
simple vista i d’altres són més difícils de veure.


En l’actualitat, molts dels avenços tecnològics com les computadores no requereixen que
les persones es moguin. D’altres aparells com la televisió i alguns electrodomèstics
operen amb controls remots i així redueixen l’esforç físic, cosa que pot ser l’inici de
diverses patologies físiques associades a la inactivitat ja que la manca d’activitat física de
la societat pot ser la base del desenvolupament de problemes com l’obesitat i la
hipertensió, juntament amb altres alteracions psicològiques, especialment en aquells o
aquelles que presenten un patiment emocional de base.


Dins les noves tecnologies existents la que presenta un major augment del seu ús en els
darrers anys és la informàtica i dins d’ella l’accés a Internet. Com a tal, l’accés a la xarxa
ha permès dotar la societat d’un estri molt valuós, però també la seva utilització sense
mesura comporta una sèrie de riscos i problemes com poden ser els definits per Rivera
(2005):


- Fàcil accés dels nens a àrees que no són apropiades a la seva edat.
- Informació que pot fomentar l’odi, la violència i la pornografia.
- El temps que es passa davant la computadora pot ser un temps perdut per al


desenvolupament de les destreses socials.
- L’addicció a Internet.


Aquests riscos tant poden afectar persones grans com la joventut, però cal tenir en
compte que en l’actualitat, com molt bé demostren diferents estudis, la gran majoria
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d’aquests riscos els pateixen els joves. Cal destacar que el trastorn de dependència de la
xarxa s’ha conegut amb molts noms: desordre d’addicció a Internet –Internet Addiction
Disorder (IAD)- (Goldberg, 1995), ús compulsiu d'Internet (Morahan-Martin i Schumacker,
1997), o ús patològic d'Internet–Pathological Internet Use (PIU)- (Young, 1998).


Per intentar detectar si ens trobem davant d’un cas d’addicció s’han establert una sèrie de
criteris observables, com els que ens indica Golberg (1995), sobre la manera de
relacionar-se amb l’Internet com son:


- La tolerància.
- L’abstinència.
- L’accés a Internet amb més freqüència o en períodes més llargs.
- Un desig més persistent o esforços infructuosos per controlar o interrompre la


utilització d’Internet.
- Fer servir més temps en activitats relacionades amb la utilització d’Internet.
- Es deixen de fer activitats socials, ocupacionals o recreatives per fer servir


Internet.
- Se segueix utilitzant la xarxa malgrat ser conscient que es té un problema físic,


social, ocupacional o psicològic.


Altres estudis com el de Greenfield (1999) estableixen una sèrie d’elements que ens
permeten preveure l’addicció a Internet per part de l’usuari:


- Nombre total d’hores dedicades a Internet (igual que a l’estudi anterior).
- Altres persones pensen que tens un problema amb Internet.
- Experimentar conseqüències negatives relacionades amb la utilització d’Internet.
- Experimentar una intensa intimitat en la xarxa.
- Mantenir en secret la quantitat de temps que es passa connectat..
- No poder esperar per arribar a l’ordinador i connectar-se..
- Edat (quant més jove s’és, s’incrementa el risc d’addicció).


Cal esmentar que els problemes d’addicció es fonamenten en una sèrie de factors de risc
que ens poden predisposar a la seva existència. Així, Rivera (2005) fa una diferenciació
entre factors de risc personals i familiars que resumeixo en el quadre següent:


Factors Personals Factors Familiars
Introversió Famílies que no s’involucren en la vida dels


fills
Alt nivell de recerca de sensacions Falta d’informació sobre determinades


conductes o possibles riscos
Dèficit en les relacions interpersonals


(timidesa)
Pertinença a famílies relacionades amb les


drogues
Fòbia social Clima familiar difícil


Fantasies descontrolades Problemes de comunicació per manca de
temps


Tendència a distreure’s Trastorns psiquiàtrics
Sentiments d’insuficiència Falta de valoració d’estils de vida saludables


Por a la desaprovació per part dels altres
Addiccions presents o passades


D’aquesta manera veiem que la utilització d'Internet i jocs de vídeo provoquen que els
nens i joves redueixin o eliminin la seva interacció social. Cal destacar que això és un bon
pretext per a aquells o aquelles a qui els agrada aïllar-se, són introvertits o insegurs, o els
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qui tenen problemes que poden desencadenar episodis depressius... A més, l’anonimat
que els dóna la computadora connectada a la xarxa els permet assumir una personalitat
diferent al seu comportament habitual, especialment en aquells que tenen una baixa
autoestima.


Davant aquest fet la societat ha d’intentar establir un mecanisme de protecció per evitar
que aquest ús de les noves tecnologies no esdevingui una malaltia. Cal tenir en compte
que aquest problema no es restringeix només a la utilització de la informàtica sinó que és
comú a totes les tecnologies en general (videojocs, telèfons mòbils, televisió…).


A partir dels efectes negatius que he anat presentant elaboro una sèrie de normes perquè
les segueixin els pares per intentar evitar que els seus fills caiguin en aquest parany com
són:


- Realitzar una avaluació dels hàbits d’ús d’Internet: quan, quantes vegades, on i
durant quant de temps s’estableix la connexió.


- Fer una llista de pros i contres de l’ús d’Internet.
- Proporcionar activitats alternatives tant recreatives com socials.
- Fer conscient el nen/a d’allò que s’ha perdut pel fet d’estar tantes hores


connectat/da a Internet.
- Limitar el temps d’utilització. Es pot arribar a un pacte entre pares i fills.
- Trencar amb el nombre de vegades que es connecta a Internet i fer connexions


més breus.
- Elaborar horaris realistes que permetin el nen o nena utilitzar el seu temps i trencar


amb la rutina.
- Aconseguir que el nen o nena s’abstingui d’una aplicació particular que li pugui ser


problemàtica i, per tant, que li creï l’addicció.
- Arribar a poder establir una comunicació oberta amb la família.
- Ensenyar que els diàlegs que poden establir en els xats i correus moltes vegades


poden ser amb gent desconeguda i informar que en determinats casos és
important ser prudents.


- Indicar-li que no donin informació de caràcter personal.
- No permetre que tinguin a la seva disposició les targetes ni comptes corrents dels


pares ni els seus números secrets.
- Controlar l’accés a segons quins llocs.
- Establir-li una sèrie de normes de seguretat que ha d’utilitzar en qualsevol accés


que realitzi a la xarxa.


Malgrat aquestes consideracions crec que el millor tractament hauria de ser la prevenció
d’aquest tipus de problemes que poden sorgir informant les famílies adequadament.


Això no obstant, cal destacar que no tot són notícies dolentes. Així, un recent estudi de la
Fundació National School Boards assenyala que Internet no contribueix a l’aïllament dels
nens i nenes de les seves famílies i amics i fins i tot apunta que segons aquest informe un
bon ús de la xarxa pot potenciar les relacions amb companys i fins i tot millorar la
comunicació entre la família i els educadors. D’aquesta forma l’escola, per la seva banda,
es presenta com al lloc més adequat per compensar la manca de recursos tecnològics
d’aquells nens/nenes i joves que, per motius econòmics, no disposen d’accés en les
seves llars.


Tal com ja s’ha apuntat, cal ser conscients que existeixen riscos evidents a l’hora que els
nens i joves facin front en solitari a les noves tecnologies. Aquests riscos són majors a
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mesura que els nens creixen, en concret en les etapes més delicades de l’educació, en
l’adolescència i la preadolescència. En aquest sentit, existeix una necessitat de protegir
els més indefensos davant dels possibles riscos, tal com expressa la Convenció de les
Nacions Unides per als Drets del Nen. Cal assenyalar que les principals preocupacions
dels pares a l’hora que els seus fills naveguin per Internet són la pornografia, el contacte
amb adults “indesitjables” i els continguts violents (Fundació Auna, 2005).


En definitiva, hem de saber utilitzar els avenços tecnològics i no permetre que la
tecnologia es torni en contra de nosaltres, provocant una deterioració en la nostra salut,
per tant és important buscar opcions per utilitzar la tecnologia a favor del nostre benestar i
del dels altres. En el cas dels nens i nenes és bo estimular-los perquè realitzin altres
activitats que complementin el seu bon desenvolupament, que facilitin sobretot la
interacció amb altres joves com ells i la pròpia família. Els pares de família i els mestres
han d’estar atents per evitar que els seus fills puguin ser víctimes d’aquests desviaments
de conducta, a més d’orientar-los i motivar-los perquè siguin més selectius envers els
continguts als quals tenen accés.
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