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‘Formamos nuestras herramientas 
y luego éstas nos forman’ 

El medio es el mensaje (1967)
Marshall McLuhan



smartphone #integrat
‘Al 2020 es calcula que un 80% de la població mundial tindrà smartphone’

The Economist (2015)
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Back, Stofer, Varize, Gaddis, Shumukle, Egloff i Gossling
(2010)

‘La vida off line tiene gran 
correspondencia con la vida on line’

Rodríguez-Said (2010)
‘No ens presentem tal com som sinó

com volem que ens vegin’



Via @Dreig 2013

• Difícil crear identitats idealitzades en la web social // ‘No 
som els ‘amos’ exclusius d’aquesta’

• Perfils altament falsejats correlacionen amb trets de 
neuroticisme





Demandes
@sobrepantalles

Masses pantalles alhora?
Com saber si està enganxat?

El que es diuen a la xarxa
A partir de quina edat?

Com es presenten?
A qui recorren quan tenen un problema

Adults, escoles i famílies 2.0



1. Manquen adults que acompanyin

2. Els problemes de sempre: noves 
variables 
#exponencialitat #rapidesa #importància

3. El paper de l’ ‘audiència’

Algunes ‘preocupacions’…
@sobrepantalles













Unicef, 2018



Més variables a no perdre de vista, 
apart de les ja exposades

#exponencialitat #rapidesa #dimensió_del_missatge

L’intragrup
L’audiència
El respecte
L’anonimat













‘Trastorn per videojocs’
(“Gaming disorder”), 

referit a l’ús de jocs
digitals o videojocs, 
mitjançant conexió a 
Internet o sense.

Annex III

Trastorn de joc per 
internet
(Internet gaming 

disorder)

és una condició per a 

futurs estudis al DSM-

5 (APA 2013). 

Requereix més

investigació. 

Pot ser inclosa en

properes edicions o 

no.



º
Comorbiditats

Ko et al., 2008;  Bernardi et al., 2009;  
Bakken et al., 2009

T. Depressiu Major >> 41.4%
T. Bipolar (tipus I o II) >> 70%
T. Ansietat Generalitzada >> 36.4%
T. Ansietat Social >> 45%
Abús Sustàncies >> 13.6%
T. Control dels impulsos >> 50%
TDAH >> 33%
T. Límit 14%;
T. Obssessiu 7%; 
T. Evitatiu 7%

‘L’ús excessiu de les TICs s’ha vist relacionat
amb un major risc de desenvolupar UPI, però
no es una condició ni necessària ni suficient
(Gómez et al 2017). Però l’elevada quanLtat
de temps inverLt en estar connectat, sumat al
patró de descontrol que sovint presenten
molts adolescents, provoca dificultats per
inhibir la resposta o frenar la conducta de
connexió, i els exposa a tot un seguit
d’experiències de risc online (contactar amb
desconeguts, sexLng, bulling, etc). Entre les
persones amb UPI les conductes de risc mes
habituals son el contacte online i presencial
amb desconeguts i l’accés a webs de conLngut
sexual (Gómez et al 2017).

Neuro&cisme, l’amabilitat, l’extraversió i
l’obertura a l’experiència que s’associen a
major presència de UPI (Zhou et al 2017)‘

Aragay, 2017 (Revisió SCRICT) Matalí, 2014

‘We found two IA adolescent
profiles that could be defined by
using the Internet as a shelter,
showing high levels of social
isolation and having differences
in presentation, Internet use
characteristics, comorbidity,
treatment and progress.’

TP



CRITERIS DIAGNÒSTICS
Ko, Comprehensive Psychiatry 2009 (via Matalí, HSJD)

Problemes durant més de 3m

Preocupació excessiva

No poder parar

Síndrome d’Abstinència: buidor 
sense internet, irritabilitat, 
ansietat

Molt temps i esforç

Alteració en la presa de 
decisions

Repercussions negatives



Sobreutilització/Addicció



Granollers
2n – 4t ESO (2012/13)

L'alumne 1x1 el fa servir més com a eina de treball (“Feina d’escola” 
70.2% vs 55.6%) i baixen molts dels altres usos: Comunicar-me amb els
amics (85.3% vs 92.2%), Comunicar-se amb familiars (50.4% vs 67.0%), 
Informar- me (52.0% vs 60.1%), Escoltar música (81.3% vs 88%) i 
Conèixer gent nova (28.2% vs 35.7%)

Els alumnes de centres amb el programa 1x1 presenten indicadors
més baixos d'addicció (mitjana sobre 21: 1x1 3’31 vs. no 1x1 3’92) 

http://prezi.com/wnhwjxtyoone/usos-adolescents-de-les-pantalles-4-abril-2014/

http://prezi.com/wnhwjxtyoone/usos-adolescents-de-les-pantalles-4-abril-2014/


Enganxar-se
L’addició des d’una perspectiva educativa

• Trobar-se malalt sense allò
• Ser infeliç per la seva absència
• Esdevenir la principal font de felicitat
• Construir un món depenent de la seva presència
• Ocupar un temps vital desproporcionat

Funes, 2008



M’estic passant?



• Si tots els meus amics són virtuals…
• Si estic tota l’estona pensant: “Quan em 
connectaré?”
• Si per culpa d’estar “tot el dia connectat” baixo a 
l’escola, deixo l’esport, etc.
• Si sóc radicalment/oposadament diferent a la xarxa
que a la vida física…
• Si a casa em genera moltes discussions…
• Si estic despert molta estona de la nit per estar 
connectat.
• Si després d’un problema no aprenc >> em torna a 
passar

• Si estic fent mal a algú (o hi participo ‘activament’)



Janell Hoffman a parent puts 18 conditions on son's iPhone 
use

"Si acceptes el regal també aproves algunes normes 
i regulacions"



'Normas y comunicación sobre el uso de internet empleadas por los padres y
Adicción a Internet de los hijos’ (Gámez i Villa, 2013): 

>> 'Es possible que la qualitat de la comunicació, més que la 
freqüència, estigui relaciona amb l’ús problemàtic d’internet (Van 
Den Eijden et al., 2010).' 

>> 'El clima general de comunicació amb els pares, més que la 
comunicació específica relacionada amb internet, podria precedir 
l’ús problemàtic d’internet entre els adolescents”

>> 'Les estratègies de prevenció, de l’ús problemàtic de les noves 
tecnologies, haurien d’incidir sobre la importància de l’establiment 
d’un conjunt de normes bàsiques respecte a l’ús d’internet dels 
fills' 



Janell Hoffman a parent puts 18 conditions on son's iPhone 
use

"Si us plau, llegeix el següent contracte. Espero que 
entenguis que la meva feina és conver;r-te en un home 
equilibrat i que pot conviure amb la tecnologia"



SENTIT COMU
�Gaudeix l�avantatge�

�Mira el que passa al teu voltant�
�Els mitjans són mitjans�

“Normes i límits”

�
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jbernabeu@althaia.cat


