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ELS ADOLESCENTS I LES PANTALLES ADDICTIVES  

 

1. INTRODUCCIÓ 

 

El present treball neix de la preocupació de la comunitat educativa de            

l’Institut d’educació secundària de Binissalem envers l’ús que fan els          

nostres joves de les pantalles digitals. L’augment accentuat de l’ús, a           

vegades irracional, dels dispositius mòbils i electrònics és una realitat que           

no podem obviar i que si no regulam podria ser perjudicial pel creixement             

personal dels nostres alumnes. 

 

El treball cooperatiu per projectes és un dels eixos conductors de l’institut            

de Binissalem i, del retorn d’alumnes i pares del projecte del primer            

trimestre, va sorgir la idea d’investigar sobre l’ús que fan els joves            

d’internet. L’objectiu era identificar alguns patrons d’ús i comportament, i          

establir un decàleg de bones pràctiques que permeti a pares, alumnes i            

professors gestionar l’accés dels nostres joves a Internet. 

 

L’estudi comprèn l’àmbit de les Illes Balears i els nins i nines de 10 als 17                

anys de centres públics d’educació de les Illes Balears, CEIP i IES. 

 

2. FITXA TÈCNICA DE L’ENQUESTA 

 

La metodologia que s’ha fet servir en el present treball va lligada a la              

metodologia de la feina cooperativa. Ja s’ha esmentat anteriorment que la           

idea va sorgir d’un grup de discussió de pares alumnes i professors. Una             

vegada vam tenir clar què volíem aprendre vam proposar als nostres           

alumnes investigar quin ús fan els joves de les noves tecnologies,           

especialment de la connexió a internet i dels videojocs. 
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Com a inici del projecte “Pantalles Addictives” vam convidar els alumnes           

de 2n d’ESO de l’Institut de Binissalem a jugar a videojocs durant dues             

sessions de classe. Dins cada grup aula van trobar-se una consola de            

videojocs i diferents dispositius mòbils i tauletes, fins a un màxim de 7.             

Vam dividir el grup classe en dues meitats. A la primera sessió, uns 14              

alumnes disposaren d’una hora per organitzar-se per jugar. Els vam donar           

una sèrie de condicions. La primera era que tots havien de participar i la              

segona que s’havien d’organitzar entre ells. Mentrestant, la segona meitat          

de la classe havia d’emplenar unes pautes d’observació referents al          

comportament dels companys mentre jugaven, de com s’organitzaven i de          

com reaccionaven davant els jocs. A la segona sessió, els grups           

intercanviaven els papers.  

 

Del retorn dels mateixos alumnes sobre el funcionament i les pautes           

d’observació, van sorgir unes primeres conclusions que vam fer servir per           

elaborar un primer qüestionari. Destaquen observacions com “els al·lots         

saben jugar més , mostren més interès pel joc i són més competitius. Les              

al·lotes mostren més indiferència.” “Els que saben jugar es posen          

nerviosos quan juga gent que no sap jugar.” “Els alumnes més disruptius,            

quan juguen. estan més tranquils del que ho estan normalment a classe”.  

 

La pregunta que els va sorgir fou aquesta: Els joves de les Illes Balears              

fan un ús saludable dels videojocs i xarxes socials? Com ho podem            

investigar? Els vam proposar utilitzar el mètode científic, verificar o          

descartar aquesta hipòtesi. Durant unes sessions van veure en què          

consisteix el mètode científic i quines són les seves parts.  

 

El primer que vam fer abans de començar fou una mica de recerca sobre              

estudis semblants,però van veure que no hi havia molta feina feta en            

aquest camp i per això van decidir que l’estudi podia ser de totes les Illes               

Balears. A continuació van dissenyar un primer qüestionari de google que           

van passar a una mostra del nostre institut, l’institut de Binissalem.           

L’objectiu d’aquest qüestionari era comprovar que les preguntes que         
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havien escollit eren adequades i descartar o modificar aquelles que no           

estaven ben plantejades. 

 

 

Vam elaborar dos qüestionaris, un pels alumnes de 5è i 6è de primària i              

un altre pels alumnes d’ESO i batxillerat. Vam enviar el qüestionari de            

l’enquesta a tots els centres públics d’educació primària i secundària de les            

Illes Balears amb un full instructiu per tal d’assegurar les condicions           

òptimes de resposta.  

 

Amb la totalitat dels alumnes dels centres públics de primària (5è i 6è) i              

secundària vam calcular com de grossa havia de ser la nostra mostra            

perquè fos significativa. Necessitàvem un mínim de 996 respostes         

primària i 2293 respostes a secundària. 

 

La recollida de dades es va fer entre el 04/02 i el 15/02. Durant aquest               

temps, vam convidar telefònicament els centres on geogràficament ens         

faltaven més respostes a contestar l’enquesta i fer que la nostra mostra            

fos més representativa. 

 

Com a treball de camp i per tal de complementar els resultats que             

obtindriem amb l’enquesta, vam fer entrevistes orals a alumnes de          

primària i secundària. Una representació d’alumnes de 2n d’ESO va          

desplaçar-se als instituts de Sta. Maria, Inca i Sa Pobla i també a centres              

de primària de Binissalem. 

 

 

Un cop tancat el termini de resposta vam obtenir un total de 1.077             

respostes a l’enquesta de primària i 2.387 respostes a l’enquesta de           

secundària. Vam superar el llindar que ens havíem marcat per la mostra. 

 

Les dades han estat depurades, tractades i creuades mitjançant el          

programa estadístic SPSS facilitat per professors del Departament de         

Pedagogia i Didàctiques Específiques de la UIB i així, després de descartar            
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alguns registres erronis s’han mantingut un total de 1.076 registres a           

primària i 2.329 a secundària. 

 

3. ANÀLISI I INTERPRETACIÓ DE DADES ( SECUNDÀRIA) 

 

La conclusió més significativa d’aquest estudi és que els joves d’entre 11 i             

17 anys de les Illes Balears s’avorreixen i , quan s’avorreixen , es             

connecten a internet. Hi ha dues dades que mostren aquest escenari           

d’adolescents avorrits i permanentment connectats a la xarxa sense cap          

objectiu concret : el 76,5 % dels adolescents de les Illes Balears afirma             

que es connecta a internet quan està avorrit i un 79,2% es considera             

addicte a Internet.  

 

Temps de connexió  

 
Entre setmana, la majoria de les persones enquestades - el 51,2% - s’hi             

connecta entre 2 i 5 hores diàries i un 24,6% es connecta menys de dues               

hores. Un 16,8% de 5 a 8 hores connectat i un 7,4% s’hi passa més de                

8 hores. ( hores diàries!!! ) 

 

En cap de setmana o durant les vacances tenen més temps per a             

avorrir-se i , conseqüentment, augmenta el temps de connexió. El 17%           

dels adolescents s’hi connecta menys de 3h. El 36,4% , entre 3 i 5 h i un                 

26,1% entre 5 i 8 h. Hi ha un 20,6% d’adolescents que es passa més de                

8h diàries davant una pantalla.  

Pel que fa al sexe, les nines es passen més temps connectades que els              

nins.  

Entre setmana, hi ha un 50,3% de nins i un 52,1% de nines que es               

connecten de 2 a 5 hores. També hi ha més nines (17,2%) que nins (               

16,5%) que es connecten de 5 a 8 hores diàries.  
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Els caps de setmana es reprodueix el mateix patró : entre 3 i 5 hores ,                

35,6% de nins i 37,1% de nines. Entre 5 i 8 hores , 24% de nins i                 

27,9% de nines.  

En canvi, entre els adolescents que es passen més de 8h diàries            

connectats hi ha més nins que nines : 7,7% de nins i 7% de nines entre                

setmana ; 24% de nins i 17,3% de nines en cap de setmana o durant les                

vacances. 

Que les nines es passin més temps connectades, no significa, però , que             

siguin més addictes. 

El primer indicador per definir el grau d’addicció d’una persona a les            

noves tecnologies no és el temps , sinó el motiu de connexió. Hem vist              

que la immensa majoria dels adolescents , el 93,9%, es connecta sense            

cap motiu: estan avorrits , trists o no saben per què es connecten.             

Només un 2,9% afirma que s’hi connecta per estudiar.  

 

La majoria estudia amb el mòbil al costat 

 

El 80,6% estudia amb el mòbil al costat : 76,8% nins i un 84,2% nines.  

Quan estudien , les nines miren més el mòbil que els nins. Hi ha un 28,                

7% de nines que afirma que mira sovint el mòbil mentre estudia i un              

22,8% de nins. En canvi, entre els que afirmen que no tenen mòbil o que               

mai no el miren mentre estudien hi ha un 42% de nins i un 34,4% de                

nines.  

 

Les nines s’alteren més que els nins si les deixen sense connexió . 

 

L’enquesta demanava com reaccionen si els desconnecten d’internet i els          

donava quatre opcions: un 84,8% afirma que obeeix, un 5% crida, un            

1,7% pega cops  i un 5,8% falta al respecte.  

Per sexes, els nins ( 86,9% )  obeeixen més que les nines ( 82,8% ) . 
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Les nines també mostren més resistència que els nins quan se’ls demana            

que es desconnectin d’internet. Pel que fa al 12,5% de les persones que             

reaccionen de manera violenta , un 10, 4 % són nins i un 14,3% nines. 

Un 67,9 % de les persones enquestades afirma sentir algun grau de            

frustració quan no pot connectar-se . La frustració és lleugerament          

superior entre les nines (68,4%) que entre els nins 67,2%. En el supòsit             

de frustració més elevada - molt frustrat o frustrada- hi ha un 5,1% de              

nins i un 6,2% de nines.  

Un 51,1% afirmen sentir algún grau d’angoixa: 49, 8 % de nins i 52,5%              

de nines. Un 4, 1% se senten molt angoixats o angoixades: 3,7% de nins              

i  4,6%  de nines.  

Els nins juguen a videojocs i les nines es connecten a les xarxes             

socials. 
 
El 69, 8% dels nins, quan es connecta, juga a videojocs . Les nines              

(70,9%)  prefereixen  les xarxes socials. 

 

Els nins  gasten més doblers a internet , però les nines aposten més.  

 
Un 24,5 % dels joves de les Illes Balears afirma que gasta doblers a              

Internet. La majoria ( 23,6%) compra videojocs, un (0,5%) fa apostes           

online i un (0,4%) els gasta per aconseguir més seguidors a les xarxes             

socials.  

Si els que majoritàriament juguen a videojocs són nins i la majoria dels             

doblers es gasten per comprar videojocs, és lògic que hi hagi més nins             

(45,9%) que nines (4,6%) que gasten doblers a internet. Cal dir que            

aquest estudi no ha comptabilitzat l’opció de compres de roba i           

complements per internet. 

 

Paradoxalment, hi ha més nins (0,8%) que nines (0,1%) que gasten           

doblers per aconseguirs seguidors a les xarxes socials. 
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Pel que fa a les apostes online, les nines (0,8%) aposten més que els nins               

(0,6%).  

Si substituïm la variable sexe per la variable illa, Formentera és on hi ha              

més adolescents que gasten doblers a Internet (28,6%) , seguida d’           

Eivissa ( 27,9% ), Mallorca (26,6%) i Menorca  (21,6%). 

 

El temps de connexió a internet afecta els resultats acadèmics ? 

 

Les dades recollides no permeten afirmar ni desmentir que l’ús          

d’internet que fan els adolescents perjudica els resultats acadèmics, però          

sí que mostren quina percepció tenen les persones enquestades de com           

afecta el seu rendiment acadèmic.  

Un 64,3% afirma que l’ús que fa d’internet perjudica les seves notes i un              

34, 2% diu que  no l’afecta.  

Hi ha més nins que creuen que sí que els afecta que nines: 45% i 36,9%                

respectivament.  

Aquesta percepció també varia en funció del temps que es connecten.  

 

Entre els que es connecten menys de dues hores ( entre setmana) , un              

28,6% diu que sí que l’afecta . Si s’hi passen entre 2 i 5 hores el                

percentatge augmenta fins a un 42,4%. Pel que fa als alumnes que es             

passen entre 2 i 5 hores connectats a internet ( entre setmana) , un              

49,3% està segur que aquest temps de connexió afecta els seus resultats            

acadèmics i un 55, 2% ho suposa. Un 54% no ho sap i un 49,1% està                

segur que no el perjudica. Els 23, 9% dels alumnes que es passen entre 5               

i 8 hores connectats a internet està segur que afecta els seus resultats             

acadèmics mentre i un 18,4% ho suposa. Un 13, 2 no ho sap i un 15,1 %                 

està segur que no l’afecta. Aquest 15,1% és molt inferior al 49,1 % dels              

que es passen entre 2 i 5 hores connectats. El 13% dels que estan més de                

8 hores connectats entre setmana estan segurs que aquesta connexió          

perjudica el seu rendiment acadèmic i un 7,2% ho suposa. Un 5,8% no ho              

sap i un 5,9% està segur que no l’afecta.  
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La majoria de pares i pares NO controla què fan els seus fills o filles a                

internet.  

 

Les 3 variables en què no hi ha control parental - no em posen límits ; em                 

posen límits, però no sempre els complesc ; jo mateix em pos els límits -               

sumen  un  74% dels alumnes. 

Un 1,4%  afirma que els pares els controlen a través d’una aplicació.  

 

El control parental disminueix a mesura que els fills es fan més grans.             

Entre els 12 i 14 anys és d’un 53,6% i entre els 15 i 17 baixa fins a un                   

29 % .  

Si comparam aquestes dades per illes, Eivissa és l’illa amb més control            

parental (50%) i Menorca l’illa en què n’hi ha menys (43,9%).  

Com ensenyen els pares a usar internet als fills ?  

El 57,3% dels joves afirma que els pares els n’han explicat els perills i un               

10, 8% que n’ha après amb els pares. Un 22, 2 % dels joves afirma que                

els pares no els n’han explicat res. 

 

Els estudiants de les Illes Balears cada vegada tenen el mòbil més            

joves. 

 

La majoria de pares no exerceix control parental i, a més , cada cop              

compra el mòbil més prest als seus fills.  

Als 15 anys , el 97, 3% de les persones enquestades té mòbil. Un              

adolescent sense mòbil no és normal: entenent per normal un concepte           

estadístic i no moral. L’avançament de l’edat en què els adolescents tenen            

mòbil és constant . Vegem-ho a través d’algunes  dades.  

 

El 74, 2% de les persones enquestades té el seu primer mòbil als 11              

anys o abans, però hi ha diferència entre els que ara tenen 15 i 17 anys                

(48%) i els que en tenen entre 12 i 14 (53,9%) . El nombre d’alumnes               
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que va tenir mòbil entre els 8 i 9 anys és major entre els que tenen entre                 

12 i 14 anys (20%) que entre els que en tenen entre 15 i 17 (13%).  

Per als alumnes que ara tenen 18 anys , el més normal- estadísticament             

normal- era tenir el mòbil entre els 12 i els 14 anys. Ara és normal tenir-lo                

abans del 12.  

 

Les nines tenen el mòbil abans que els nins .  

 

En aquesta vertiginosa acceleració de l’adquisició del primer mòbil, les          

nines acceleren més que els nins. 

La majoria de les persones enquestades -51,9% - té el mòbil als 11 anys              

o abans, però en aquesta edat hi ha més nines amb mòbil (76,5%) que              

nins (72%) .  

En canvi, entre el 8% dels que afirmen haver tengut mòbil abans dels 8              

anys hi ha més nins (5,2%)  que nines ( 3,2% ).  

 

Els estudiants d’Eivissa són els que tenen el mòbil més joves. Un 76,7 %              

el té als 11 anys o abans, a Mallorca és un 75,4% i a Formentera un                

74,9%. A Menorca el percentatge dels que el tenen abans del 11 anys             

baixa fins a un 66,9%.  

Entre el 18,2 % dels enquestats que afirmen haver tengut el mòbil entre             

els 8 i 9 anys, un 29,9% són d’Eivissa, un 19% de Formentera , 18% de                

Mallorca i 13,1% de Menorca.  
 

Quines conseqüències té aquesta acceleració? 

 

Sembla que les tecnologies generen un major dèficit d’atenció, el pes de            

l’activitat està a l’exterior, tot depèn de l’estímul. Accelerar l’edat en què            

els adolescents tenen el primer mòbil els exposa al pensament exterior           

abans que hagin après a pensar per si mateixos: construeixen una           

personalitat fictícia abans d’haver construït la pròpia.  
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El lòbul frontal és la part del cervell especialitzada en les funcions de             

l’atenció i la memòria: s’encarrega de l’autocontrol. Hi ha una gran           

diferència entre el lòbul frontal del cervell d’un adult i el d’un adolescent.             

El cervell adolescent és molt més plàstic i, per tant, més vulnerable als             

impactes externs.   

 

Els estudiants que tenen dispositius de connexió a internet dins          

l’habitació dormen menys hores que els que no en tenen. 

 

El 76,3% dels adolescents dormen amb el mòbil dins l’habitació.          

D’aquests, un 17,7% afirma tenir-lo apagat, 38,1% el té encès però en            

silenci o en mode vibració, un 15,5% el té encès i amb el volum activat i                

un 5,3% dorm amb el mòbil dins el llit. 

El fet de dormir amb el mòbil dins l’habitació augmenta significativament           

amb l’edat tal i com es pot veure a la taula. 

 

edat 12 13 14 15 16 17 

% 60,5 71,1 79,8 84,4 89 95 

  

 
El mòbil, ordinador i la tablet són els tres dispositius tecnològics que els             

adolescents més tenen a la seva habitació. Entre el 60 i el 70% dels que               

dormen amb algun d’aquests dispositius dormen menys de 8h diàries.          

Aquest % baixa significativament entre els estudiants que no tenen cap           

dispositiu tecnològic dins l’habitació: 44,3%. 

El 21% de les nines el primer que fa quan es desperta és mirar el mòbil                

mentre que en el cas dels nins aquest percentatge baixa a l’11,9. 

Pel que fa a les rutines que segueixen els adolescents al matí quan             

s’aixequen, el 33’8% fa la seva higiene personal, el 21,4% es vesteix, el             

16,6% mira el mòbil, el 15,4% berena i el 12,8% fa altres coses. 
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El 20,4% dels adolescents necessiten el mòbil per adormir-se, d’aquests,          

el 57,7% són nines i el 42,3% són nins.  

 

Els adolescents són addictes a Internet? 

 

Aquest estudi no afirma, ni desmenteix , que els adolescents d’entre 11 i             

17 anys de les Illes Balears són addictes a internet . Abans caldria que els               

experts es posassin d’acord sobre què és una addicció tecnològica.          

Actualment hi ha opinions discordants i fins i tot hi ha qui nega que es               

pugui parlar d’una addicció tecnològica en els mateixos termes en què es            

parla d’altres addiccions.  

Abans que els experts es posin d’acord, sí que podem parlar de la             

percepció que en tenen els adolescents. Hi ha un 74,2% de persones            

enquestades que es considera dependent, enganxat o addicte a Internet i           

un 63,1% afirma tenir-ho controlat. La contradicció entre considerar-se         

addicte i tenir controlada l’addicció és més que evident.  

 

Hi ha una diferència significativa entre la percepció del grau d’addicció o            

dependència segons la franja d’edat. Entre els 12 i els 14 anys, hi ha un               

70,8 % de les persones enquestades que es considera addicte a internet .             

Aquesta percepció puja fins al 80,8% quan les persones enquestades          

tenen entre 15 i 17 anys. 

 

El que sí que mostra aquest estudi és que els joves d’entre 11 i 17 anys                

de les Illes Balears fan un ús com a mínim problemàtic o conflictiu             

d’internet.  

L’estudi també mostra que els pares i mares d’aquests adolescents se           

n’han desresponsabilitzats.  

 

Potser convendria que els pares i mares, conjuntament amb els centres           

escolars,  assumissin aquesta responsabilitat.  
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ANNEX I - GRÀFICS  DE L’ENQUESTA 
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