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Les noves tecnologies no 
han de substituir altres 
activitats 

L’objectiu de la xerrada és el de 
sensibilitzar els assistents sobre l’ús de 
les noves tecnologies. Aquestes noves 
eines sovint generen dubtes i angoixes 
en el marc de la família, per aquest 
l'escola de pares pretén abordar aquests 
aspectes i donar pautes per fomentar un 
ús responsable i constructiu, potenciant-
ne els avantatges.  
 

Els ordinadors i mòbils no només són 
canals de relació, sinó un nou escenari 
d’aprenentatge, però en cap cas “no 
han de substituir altres activitats dels 
joves, com ara l’activitat esportiva o 
altres formes de lleure. Si aquesta 
situació s’arriba a produir és el moment 
en què hem d’atacar el problema, 

perquè situa el jove en posició de risc”.  
 

La importa cia de la qualitat de 
l’u s i no tant de la quantitat 

Cal conèixer els recursos, els usos, les 
possibilitats les limitacions de la xarxa i les 
seves potencialitats. És necessari disposar 
de pautes sobre com portar-ho a casa de la 
millor manera possible, i reconèixer també 
alguns riscos i problemes associats al seu ús. 
  
El psicòleg i educador Jordi Bernabeu 
reflexionarà al voltant de la qualitat de les 
hores invertides per l’infant en aquests usos 
més que no pas a la quantitat: “hi ha estudis 
que diuen que no és major el problema d’un 
jove que escriu 3000 missatges al dia, sinó 
quina informació contenen”. Acostumat a 
treballar en aquest àmbit de les tecnologies 
2.0 i també en el de les drogadiccions, Jordi 
Bernabeu argumennta que “mal 
gestionades, aquestes potents tecnologies 
poden donar problemes i casos d’addicció“. 
Per això, defensa la necessitat de fer-ne un 
control raonable.   

Els infants d’avui dia han 
nascut amb dues 
revolucions tecnolo giques 
sota el braç 

Els infants del nostre temps són els primers a 
néixer “amb les dues revolucions 
tecnològiques sota el braç: el telèfon mòbil 
connectat a internet i l’ús d’ordinadors, 
internet, xarxes i aplicacions”. Això genera una 
manera diferent de desenvolupar el 
pensament, modificant les formes 
d’aprenentatge, de coneixement i 
d’informació a l’àmbit familiar, al de les 
amistats i al comunitari. Aquest fet crea “una 
única identitat dels joves a través de la xarxa, 
que condiciona la manera que tenen els altres 
de veure’ls. I això no ha de ser negatiu, ja que 
obre noves oportunitats de coneixences i de 
relacions, que poden ajudar-los a 
desenvolupar més factors de protecció”.  
 

 

Les noves tecnologies han transformat el 
nostre dia a dia. Han esdevingut una revolució 
pel que fa a noves pràctiques de relació, 
comunicació, recerca i producció d’informació, 
alhora que han creat una nova gestió de la 
nostra identitat i quotidianitat. Els mòbils i 
internet ens permeten interaccionar i 
relacionar-nos a una velocitat que abans no 
podíem imaginar. Amb un ús racional, les TIC 
esdevenen recursos de gran profit, bons aliats 
per a la comunicació i l’educació d’infants, 
adolescents i joves; i un bon incentiu per a 
l’aprenentatge. Estar familiaritzat amb 
aquestes eines és un requisit quasi obligatori 
per desenvolupar moltes de les activitats 
relacionades amb les obligacions familiars o 
amb les activitats lúdiques i de temps lliure. 


