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L’ordinador, la con-
sola, el mòbil –so-
bretot el mòbil– i,
d’algun temps en-
çà, la tauleta.

Aquest és l’equipament comú de
bona part dels adolescents. Amb
ell, a més de fer tasques escolars,
esgarrapen més o menys temps
per ser a Facebook, connectar-se
a YouTube, escoltar música, go-
glejar buscant qüestions que es-
tan de moda o que tenen a veure
amb les seves aficions... No n’hi
ha cap dubte que aparentment es
desenvolupen amb facilitat. Ara
bé, tenen un coneixement sòlid
sobre aquest tipus d’eines i el
que poden fer?
Els adults pensen que sí, men-

tre que els experts adverteixen
que l’ús quotidià de la tecnologia
–elsmés joves, comanadius digi-
tals, han viscut sempre en un
món digital– no comporta ni de
bon tros el seu domini. Una pro-

porció notable dels pares “mitifi-
ca” i “sobrevalora” el domini que
tenen els seus fills de les tecnolo-
gies de la informació i la comuni-
cació (TIC), segons una de les
primeres conclusions de l’ex-
haustiu estudi que ha elaborat el
grupd’investigació anomenatCo-
nincom, que coordina la facultat
de Comunicació Blanquerna de
Barcelona (que pertany a la Uni-
versitat Ramon Llull).
“Molts pares pensen que els

nens ho saben tot, que neixen en-
senyats. I això és enganyós –ex-
plica Jordi Busquet, investiga-
dor principal de L’ús de les TIC i
la fractura digital entre adults i jo-
ves. Encontres i (des)encontres a
l’escola i la llar (Austica)–, per-
què els menors continuen neces-
sitant que se’ls expliqui, que se’ls
acompanyi. El seu coneixement

sol ser superficial. Encara que te-
nen una gran facilitat per utilit-
zar, per exemple, les pantalles
tàctils, això no suposa demanera
automàtica que sàpiguen utilit-
zar qualsevol aplicació”.
Per RogerMartínez, professor

de la Universitat Oberta de Cata-
lunya (UOC), “quan parlem de
nadius digitals no podem oblidar
la seva heterogeneïtat, hi ha dife-
rències importants entre ells.
Molts adolescents en saben molt
poc, el mínim, de les TIC; no ex-
ploren; no desenvolupen usos
complexos a Spotify o les xar-
xes socials. També estan conven-
çuts que, si ho necessiten, po-

den aprendre amb facilitat”.Mar-
tínez, que acaba de publicar amb
Irene Cussó una investigació so-
bre les famílies i els mitjans digi-
tals, defensa que els pares i els
professors “no se’n poden desen-
tendre, sinó que s’han d’implicar
i fer que els nois s’hi fixin, que
tinguin amor i interès per apren-
dre i per treure profit a les noves
eines que tenen al seu abast”.
Dolors Reig, psicòloga social i

experta en innovació i tecnolo-
gia, remarca també la importàn-
cia de l’educació. “Els menors
són poc competents utilitzant les
TIC en àmbits d’aprenentatge
perquè no les han treballat prou

a l’escola. El concepte de nadiu
digital s’ha posat en dubte sovint
en aquest sentit: si no se’ls forma
en un ús de les TIC més vinculat
a l’aprenentatge, els nois no
aprendran a fer-ho sols”.
Els investigadors de Conin-

com vinculen aquesta percepció
dels pares a la seva falta de famili-
arització amb les TIC. Un estudi
recent de l’InstitutNacional d’In-
dústria (INI) revela que el 16%
dels adults d’entre 35 i 44 anys
mai no utilitza l’ordinador ni
tampoc navega per internet,
mentre que un altre 21%es consi-
dera un “usuari bàsic”. El percen-
tatge dels que no disposen d’or-

dinador i no són internautes
s’eleva fins al 28,5% entre
aquells que tenen entre 45 i 54
anys –als quals cal sumar un al-
tre 23,5% d’usuaris bàsics–. En
paral·lel, convé recordar que les
llars amb fills escolaritzats solen
ser les més ben equipades
tecnològicament.
A més, la fractura que separa

els adults (llegeixi’s immigrants
digitals) dels nens i joves (nadius
digitals) no s’escurça, segons la
investigació d’Austica. Un punt
clau que explica aquesta distàn-
cia es troba en el denominat
factor R, és a dir, la importància
de la tecnologia com a instru-
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“Si l’escola no es
forma sobre l’ús
de les TIC, ells
no ho aprendran sols”
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“Hi ha diferències
importants entre
els nadius digitals:
molts saben el mínim”

Segons un recent estudi, molts pares sobreestimen el coneixement dels seus fills sobre tecnologia

‘FACTOR R’

Les TIC com a medi
de relació augmenten
la fractura entre
menors i adults

Els nadius digitals, a anàlisi

Hàbilsperò incompetents
Els adolescents fan un ús superficial de les noves tecnologies
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