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Viure al ritme
de la societat
d’avui.

PARLEM DE...

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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