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Els adolescents en l'entorn de l'ordinador, internet 
i el mòbil
Presentació

Actualment vivim immersos en una societat caracteritzada per un accelerat i continu canvi social. 
No és d'estranyar, doncs, que les pautes de comportament dels/les adolescents d'avui en dia 
també canviïn d'una forma més ràpida. La nostra societat es caracteritza pel gran flux d'informació 
que contínuament els éssers humans estem rebent i, a l'hora, intercanviant entre nosaltres. Gran 
part d'aquesta informació ens ve donada pels diferents mitjans audiovisuals i les noves tecnologies 
que estan en contínua expansió dins del mercat. Uns dels més importants consumidors d'aquest 
ampli ventall de possibilitats que se'ns ofereix actualment, són els/les adolescents. 

La literatura constata que fa uns 10 anys només uns quants -generalment, aquells amb més 
possibilitats econòmiques o per necessitats laborals- disposaven d'ordinadors, mòbils i altres 
tecnologies. Avui dia, gairebé la majoria de la població però, sobretot, els/les adolescents, posseeixen 
un telèfon mòbil, un ordinador, Internet i televisor propi. Disposar a casa d'una connexió a Internet 
era per a autèntics privilegiats. Amb el temps, la generalització d'aquests mitjans els ha anat fent 
assequibles a pràcticament totes les butxaques i la seva adquisició a més de motivada per la 
necessitat, també ho està cada cop més per una expectativa lúdica. I és aquí on els i les adolescents 
entren en escena, convertint-se en els membres de la família que pressionen la compra d'equipaments 
informàtics cada cop millors per a la llar.

Durant els darrers 6 anys hem estudiat l'ús que els /les adolescents fan d'aquests mitjans i quin 
impacte té aquest ús en el seu món, la seva relació amb els iguals i la seva relació amb els adults. 
Aquest interès ens va portar a dissenyar un qüestionari amb preguntes dirigides a explorar un 
ventall d'activitats, opinions i avaluacions relacionades amb diferents mitjans audiovisuals, i que 
va ser administrat els anys 1999, 2001 i 2003 a mostres d'estudiants d'ESO de Catalunya. 

En aquest article proposem una reflexió sobre les dades que hem anat obtenint aquests anys i 
que mostren l'evolució de la disponibilitat a casa d'ordinador, Internet i telèfon mòbil per part 
dels i de les adolescents... [llegir més]
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ELS ADOLESCENTS EN L’ENTORN DE L’ORDINADOR, INTERNET I EL MÒBIL1


Dr. Ferran Casas, Dra. Mònica González, Cristina Figuer, professors del
Departament de Psicologia, i Sara Malo, becària de recerca de l’IRQV


PRESENTACIÓ


Actualment vivim immersos en una societat caracteritzada per un accelerat i continu
canvi social. No és d’estranyar, doncs, que les pautes de comportament dels/les
adolescents d’avui en dia també canviïn d’una forma més ràpida. La nostra societat és
caracteritza pel gran flux d’informació que contínuament els éssers humans estem
rebent i, a l’hora, intercanviant entre nosaltres. Gran part d’aquesta informació ens ve
donada pels diferents mitjans audiovisuals i les noves tecnologies que estan en
contínua expansió dins del mercat. Uns dels més importants consumidors d’aquest
ampli ventall de possibilitats que se’ns ofereix actualment, són els/les adolescents.


La literatura constata que fa uns 10 anys només uns quants —generalment, aquells
amb més possibilitats econòmiques o per necessitats laborals— disposaven
d’ordinadors, mòbils i altres tecnologies. Avui dia, gairebé la majoria de la població
però, sobretot, els/les adolescents, posseeixen un telèfon mòbil, un ordinador, Internet
i televisor propi. Disposar a casa d’una connexió a Internet era per a autèntics
privilegiats. Amb el temps, la generalització d’aquests mitjans els ha anat fent
assequibles a pràcticament totes les butxaques i la seva adquisició a més de motivada
per la necessitat, també ho està cada cop més per una expectativa lúdica. I és aquí on
els i les adolescents entren en escena, convertint-se en els membres de la família que
pressionen la compra d’equipaments informàtics cada cop millors per a la llar.


Durant els darrers 6 anys hem estudiat l’ús que els /les adolescents fan d’aquests
mitjans i quin impacte té aquest ús en el seu món, la seva relació amb els iguals i la
seva relació amb els adults. Aquest interès ens va portar a dissenyar un qüestionari
amb preguntes dirigides a explorar un ventall d’activitats, opinions i avaluacions
relacionades amb diferents mitjans audiovisuals, i que va ser administrat els anys
1999, 2001 i 2003 a mostres d’estudiants d’ESO de Catalunya.


En aquest article proposem una reflexió sobre les dades que hem anat obtenint
aquests anys i que mostren l’evolució de la disponibilitat a casa d’ordinador, Internet i
telèfon mòbil per part dels i de les adolescents.


MÈTODE


Mostra i procediment
A partir d’una llista de les escoles de les comarques de Girona, Barcelona, Tarragona i
Lleida en cada recollida de dades hem seleccionat una mostra que pugui ser
considerada representativa de les característiques de la majoria de famílies del
territori.


A cada escola vam informar sobre els nostres objectius tant al director o directora com
a l'associació de mares i pares.


                      
1 Investigació desenvolupada a partir del projecte La influència de les tecnologies de la informació i la comunicació en
la vida de nois/es i adolescents, i estudi de les interaccions i la comunicació que mantenen amb els adults, finançat pel
Ministeri de Ciència i Tecnologia i el Pla Nacional d’Investigació Científica i Innovació Tecnològica, amb número de
referència BSO2002-03180.
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Els qüestionaris van ser administrats dins l'horari de classe. Un dels seus
professors/es i un o dos investigadors/es estaven presents durant la passació i van
clarificar qualsevol de les preguntes dels nois i noies. Cada sessió va durar al voltant
de 45-50 minuts pels més joves i al voltant de 30-35 minuts per als més grans.


A la Taula 1 podem observar la distribució per edat i sexe dels adolescents de les
diferents mostres catalanes:


Taula 1.- Mostra per d’edat i sexe


12 13 14 15 16 Total
Noi 74 158 248 229 83 792
Noia 89 149 274 248 86 8421999


Total 159 307 522 477 169 1634
Noi 241 470 426 400 189 1726
Noia 280 428 410 398 182 16982001


Total 521 898 836 798 371 3424
Noi 146 216 250 205 104 921
Noia 154 230 256 232 143 10152003


Total 300 446 506 437 247 1936


Instruments
El qüestionari per adolescents incloïa preguntes dirigides a explorar diferents activitats,
opinions i avaluacions relacionades amb un ventall d’equipaments i facilitats
audiovisuals, així com amb les converses mantingudes sobre activitats amb aquests
aparells. En aquest cas, ens centrarem en explorar tres dels mitjans explorats:
l’ordinador, Internet i el mòbil.


RESULTATS


Els adolescents i l’ús de l’ordinador
La primera recollida de dades de la recerca, durant l’any 1999, ens va mostrar com un
78,5% dels nois i noies manifestaven tenir ordinador a les seves llars. Un 45,3% dels
enquestats manifestava tenir-ne un de propi. Vam examinar si s’observaven
diferències en quant a la possessió d’aquest aparell en funció del sexe dels
adolescents i vam comprovar que dels que en tenien un 53,1% eren nois i un 46,9%
eren noies.


En la segona recollida de dades de l’any 2001, es va posar de relleu com les coses
havien canviat, incrementant el percentatge d’adolescents que manifestaven tenir
aquesta tecnologia a les seves llars. En un període de dos anys, la disponibilitat d’un
ordinador a la llar havia augmentat fins a un 84,3%. Tenien un ordinador propi un
52,9%, essent els nois (55,2%) els que en disposen amb major percentatge en
comparació amb les noies (44,8%). Observem, no obstant, que el percentatge dels
nois en comparació a l’any 1999 ha disminuït, i ha augmentat el de les noies. En
aquesta ocasió, vam obtenir dades en referència als nois i noies que manifestaven
utilitzar l’ordinador fora de casa, resultant que un 92,4% de la mostra manifestava
utilitzar-lo a algun lloc o altre.


En la recollida de dades del 2003, podem observar com s’experimenta un important
augment pel que fa a tenir un ordinador propi en comparació amb els anys 1999 i 2001
(arribant a un 69,7% els que en tenen). De la mateixa manera que succeïa en la
segona recollida de dades, els nois (51,2%) eren els que amb més freqüència
disposaven d’un ordinador en comparació amb les noies (48,8%) però la diferència
entre els dos sexes seguia disminuint. A aquesta mostra vam tornar a explorar quin
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percentatge de la mostra utilitzava aquesta tecnologia a algun lloc: l’ús de l’ordinador a
un lloc o un altre havia augmentat fins a un 94,9%.
Els adolescents i l’ús d’Internet
Gairebé una quarta part de la mostra d’adolescents (23,2%), enquestats l’any 1999, va
manifestar tenir accés a Internet a les seves llars. Un baix percentatge (8,4%)
contestaven tenir-ne de propi, i d’aquests eren els nois els que en tenien més sovint
(64,8%) en comparació amb les noies (35,2%).


Al cap de dos anys, vam comprovar que el percentatge de disponibilitat d’accés a
Internet a les seves llars havia augmentat fins a un 49,5%. L’augment més sorprenent
feia referència a la disponibilitat per part dels joves d’accés a Internet propi, passant al
22,8%. Seguien essent els nois (60,6%) els que en disposaven en major percentatge
en comparació amb les noies (39,4%), tot i que les diferències s’havien escurçat. El
2001 vam obtenir dades per primera vegada sobre si nois i noies manifestaven utilitzar
Internet a algun lloc (casa d’amics, escola o altres llocs), essent un 65,8% de la mostra
els que ho afirmaven.


En les dades recollides el 2003, podem observar com es dóna un altre salt endavant
quant a la propietat per part dels adolescents d’Internet, arribant-se a un 49,3%. Les
diferències entre nois i noies en relació al percentatge de disponibilitat d’Internet ja
resulten ínfimes: un 50,9% en el cas dels nois i un 49,1% en el de les noies. Vam
explorar una altra vegada quin percentatge de la mostra utilitzava aquesta tecnologia a
algun lloc, essent un 88,3% els que van respondre afirmativament.


Els adolescents i l’ús del telèfon mòbil
Respecte a l’ús i la disponibilitat de telèfon mòbil per part dels adolescents entre 12 i
16 anys, vam començar a recollir dades del 2001, perquè el 1999 el telèfon mòbil tot
just acabava d’aparèixer al mercat i a cridar l’atenció d’uns pocs adolescents.


Aquest any 2001, una gran part dels nois i noies enquestats ja manifestaven tenir un
mòbil a casa seva (82,6%). En explorar quin percentatge de nois i noies disposaven
d’un aparell propi vam comprovar com un 68% així ho manifestava. A diferència de
l’ordinador i Internet, eren les noies (53,8%) les que en major percentatge disposaven
d’aquesta tecnologia, en comparació amb els nois (46,2%).


En la recollida de dades de 2003, vam observar com s’experimentava un rellevant
augment quant a la disponibilitat de mòbil propi per part dels nois i noies enquestats,
en comparació amb l’any 2001 (68% i 80,8%, respectivament). Segueixen essent les
noies les que manifesten disposar d’aquesta tecnologia més sovint: un 55% enfront un
45% en el cas dels nois.


Satisfacció amb la comunicació a l’entorn dels mitjans
La comunicació dels adolescents sobre el que fan o miren amb els mitjans
audiovisuals és molt més satisfactòria en termes generals quan es dóna amb els amics
o amigues que quan és amb els adults. Aquesta tendència la podem observar en les
diferents mostres de què disposem.


Presentarem a continuació alguns resultats de les mostres recollides els anys 1999 i
2003 només relatius a l’ordinador i Internet, perquè no recollit dades sobre la
satisfacció amb les converses mantingudes respecte de l’ús del telèfon mòbil en
aquests anys.


Així, les converses mantingudes amb els amics o amigues sobre activitats realitzades
amb l’ordinador o Internet són les que obtenen mitjanes de satisfacció més elevades a
una escala de 5 punts tant al 1999 (3,95 i 3,73, respectivament) com al 2003 (3,92 i
4,05). Es pot observar com la satisfacció quan es parla amb els amics sobre
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ordinadors ha disminuït lleugerament mentre que ha augmentat clarament la
satisfacció quan són converses sobre Internet.


En les converses amb els adults, la satisfacció més elevada s’observa quan es
mantenen amb el pare tant en relació a l’ordinador com a Internet a totes les mostres.
Així, l’any 1999 les converses amb ell sobre ordinadors presentaven una mitjana de
satisfacció de 2,80 i les d’Internet de 2,51. El 2003 les mitjanes eren de 2,88 per la
comunicació al voltant de l’ordinador i de 2,68 per la relativa a Internet. Observem,
doncs, una certa tendència a l’augment de la satisfacció al llarg d’aquests anys amb
aquests tipus de converses.


En el cas de les converses amb la mare, observem mitjanes de satisfacció menys
elevades, tot i que la tendència a l’augment és també clara. El 1999, la mitjana de
satisfacció amb les converses relacionades amb l’ordinador mantingudes amb la mare
era de 2,43 i la de les relacionades amb Internet de 2,27; mentre el 2003 aquestes
satisfaccions eren de 2,76 i 2,68, respectivament.


Les converses amb els professors/es resulten ser clarament les menys satisfactòries.
El 1999 la mitjana de satisfacció amb les converses relatives a l’ordinador era de 2,05 i
la de les converses sobre Internet de 1,82. El 2003, la mitjana de satisfacció va passar
a ser de 2 per les converses sobre ordinador i a 1,95 per les converses sobre Internet.
En aquest cas, tornem a observar l’augment de la satisfacció en relació a Internet i la
disminució en relació a l’ordinador.


Les diferències en relació al gènere són poc importants, tot i que s’observa una
lleugera tendència de les noies a estar més satisfetes amb les converses mantingudes
amb els adults, i dels nois amb les mantingudes amb els amics i amigues.


DISCUSSIÓ


Com ja hem comentat a l’inici, avui dia es considera als adolescents com un dels grups
més importants de consumidors de les anomenades NTICs. En la seqüència de
recollida de dades que hem presentat hem pogut veure com, inicialment, la
disponibilitat de tecnologies a les llars i per part del adolescents era força discreta,
però que ha augmentat en un interval de 6 anys de manera considerable.


Pel que fa a l’ordinador, s’ha produït un augment progressiu de la seva disponibilitat al
llarg dels anys. Els ordinadors s’han expandit des de les llars fins a altres institucions
socials com les escoles o els anomenats “ciberscafè”. És per això, que amb el pas dels
anys i el fàcil accés a aquesta tecnologia, els adolescents s’han convertit en grans
usuaris. D’altra banda, és important destacar que hi ha hagut diferències entre nois i
noies quant a la disposició d’aquest aparell. Generalment, han estat els nois els que
han manifestat tenir-ne en majors percentatges però l’entusiasme de les noies per
aquesta tecnologia no ha parat de créixer. Oskman i Rautinien (2002) suggerien que hi
ha una mena de determinisme tecnològic i por a la tecnologia, més dirigit a les noies
que als nois, sobretot pel que fa als ordinadors. Potser les suposades pors van
minvant amb el pas del temps.


Les dades recollides al llarg d’aquests anys mostren que el canvi més notable l’ha
experimentat Internet. L’any 1999, els nois i noies enquestats tenien baixos
percentatges d’accés a Internet a la pròpia llar, però aquest va arribar fins gairebé el
50% l’any 2003. Més de la meitat dels adolescents han afirmat utilitzar aquesta facilitat
com a eina de treball i/o oci. De la mateixa manera que succeeix amb l’ordinador, els
nois utilitzen Internet més freqüentment que les noies però amb el pas dels anys
aquestes n’augmenten el seu ús.
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Quant a l’ús i la disponibilitat de mòbil, contràriament a les dades corresponents als
altres dos mitjans explorats, les noies es mostren més engrescades que els nois per
aquesta nova tecnologia. Mante-Meijer i Pires (2002) mantenen que hi ha diferències
de gènere en l’ús del mòbil. Els nois l’utilitzen més per a finalitats recreatives i no
comunicacionals. Mentre que, les noies, utilitzen el mòbil com a part de la seva cultura
comunicacional, fan més èmfasi en la comunicació i són grans usuàries de l’SMS. Així
mateix, Ling (1999) senyala que el manteniment dels llaços familiars i de les amistats
normalment són activitats més femenines. Les xarxes socials femenines -i per extensió
les de les noies adolescents- semblen ser més àmplies i més complexes que les dels
homes.


Alguns estudis previs, posen de manifest que existeixen diferències de gènere a l’hora
d’interactuar amb alguns mitjans. A Suïssa, Rosengren i Windahl (1989) van trobar
que els nois entre 6 i 15 anys miraven més la televisió que les noies, escoltaven més
la ràdio, anaven més sovint al cinema i llegien més còmics; mentre que les noies,
llegien més llibres i revistes que els nois i, a mesura que s’anaven fent grans,
escoltaven més música. En un altre estudi sobre nois i noies de Flandes, titulat “Els
nois seran nois i les noies seran noies”, Roe (1998) manté que hi ha diferències en el
patró d’ús dels mitjans que augmenta amb l’edat. En aquest cas, els nois dediquen
més temps als jocs electrònics, mentre que les noies llegeixen i escolten més música.
El mòbil cal ja afegir-lo a la llista de les preferències de les noies.


Els mitjans formen part de la vida familiar i d’alguna manera tenen una influència en la
comunicació que s’estableix entre els membres d’aquesta. La nostra recerca posa de
manifest que els nois i les noies se senten altament satisfets/es quan mantenen
converses sobre el que fan o miren en els mitjans amb els amics i amigues, mentre
que parlar d’aquests temes amb els adults en generals no els/les satisfà gaire, i menys
quan l’adult és un professor o professora (Casas, González, Figuer i Malo, 2005).


Aquesta insatisfacció sovint ve produïda per una actitud defensiva dels adults en
relació a aquells àmbits que no domina i, no ens enganyem, bona part dels i les
adolescents d’avui té un domini de l’ordinador i Internet molt més alt que els seus
pares, mares i professors/es, cosa que fa que els adults se sentin en inferioritat de
condicions i evitin tractar aquests temes, reconeixent davant dels seus fills, filles o
alumnes que en saben menys. Així, les converses respecte a aquests temes es limiten
a la restricció d’horaris, a les queixes pel temps perdut (segons els adults) o invertit
(segons els adolescents) i a les crítiques de vegades poc fonamentades sobre els
continguts. No és d’estranyar, per tant, que la satisfacció que aquestes converses
proporcionen sigui baixa i, per tant nois i noies evitin treure aquests temes amb els
adults.


Una conseqüència d’això és que la socialització dels nostres adolescents al voltant
dels mitjans audiovisuals sovint té pocs referents adults, o no en té cap, que puguin
actuar críticament davant aquells valors transmesos en els mitjans, tant per revisar
aquells negatius, com per potenciar aquells positius, que també en tenen. Els diferents
mitjans, i sobretot Internet, proporcionen als nostres adolescents nous escenaris on
desenvolupar relacions interpersonals. Els pares, mares i professors/es, com a adults i
com a responsables d’aquests adolescents, no n’haurien de quedar al marge.
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