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Hi ha diverses fractures
digitals: entre adults, entre
adults i joves, i entre els
mateixos joves

L’edat d’iniciació a la tecnologia
és cada vegada més baixa.
Alguns nens ja naveguen
per internet als set anys

Els professors consideren que els joves són hàbils amb
les TIC però poc crítics amb les fonts d’informació,
i que a més abusen del copia i enganxa. En general, els
adults creuen que el menor utilitza la tecnologia per crear

ment de relació per als més jo-
ves. L’estudi està fet per Co-
nincom, una xarxamultidiscipli-
nària formada per investigadors
de la Universitat Ramon Llull, la
Universitat Oberta de Catalunya,
la Universidad de Zaragoza, la
Universidad de Sevilla i la Uni-
versidadRey JuanCarlos deMa-
drid. Com a part del treball de
camp, han establert trenta grups
de discussió a cinc ciutats (Se-
villa, Santiago de Compostel·la,
Saragossa, Madrid i Barcelona)
amb estudiants d’ESO i batxille-
rat (de 12-13 anys i de 16-17 anys)
i amb adults (pares i professors).
Aquesta investigació, finançada
pel Ministeri d’Educació, cons-
tata que mentre que els adults
fan un ús de les TIC més centrat
en el consum i condicionat per
les necessitats professionals i
personals, per als adolescents és
vital pel que fa a les seves rela-
cions. “Per nosaltres –explica
Jordi Busquet– predomina el ca-
ràcter funcional de les TIC; per
ells, els joves, resulta fonamental

en la construcció de xarxes so-
cials i relacionals i, a determina-
da edat, de la seva pròpia iden-
titat. Hi ha diferències entre la
significació i la intensitat en l’ús
de les TIC”.
A part del gran pes de les xar-

xes socials, de la possibilitat d’es-
tar connectats les vint-i-quatre
hores del dia i de navegar amb
facilitat a través del mòbil, hi ha
altres aspectes que mantenen
oberta aquesta fractura genera-
cional en constant evolució. Les
conclusions d’aquest estudi des-
taquen un fet que desconcerta
als adults: els adolescents no en-
tenen la divisió que els immi-
grants digitals fan entre la vida
real i la vida virtual. Aquestes
dues dimensions s’han fos en
una de sola per a ells. “Els joves
perceben el ciberespai com una
continuació de la realitat de la vi-
da quotidiana: saben distingir en-
tre el pati de l’escola i les xarxes
socials, però, per ells no existeix
una vida presencial i una altra de
digital”, assenyala Busquet.c
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E ls nadius digitals no es
poden imaginar el món
sense internet, els mò-

bils, Google, les xarxes socials...
Són els mateixos joves que ara
omplen unes aules que no po-
den estar al marge d’una reali-
tat imprescindible per enten-
dre tant el món actual com el
del futur. La clau és com fer-ho:
les solucions són objecte d’un
ampli debat teòric, i sobretot es-
tà per arribar demanera genera-
litzada al gruix de professors i
estudiants.
El grup d’investigadors Co-

nincom també analitza el paper
de l’escola respecte a les TIC.
La nova investigació assenyala
la paradoxa que mentre que els
joves es mostren “força con-
descendents” amb la falta de co-
neixements dels pares sobre les
noves tecnologies, quan consi-
deren que els professors no te-
nenuna actitud i un domini ade-
quat sobre aquestes eines tan
importants per ells suposa una
“pèrdua d’autoritat”. Jordi Bus-
quet assegura que els docents
han d’afrontar-ho “com una
oportunitat per apuntalar la se-
va credibilitat a l’aula”.
Els reptes són sens dubte

nombrosos. Per la psicòloga so-
cial i experta en TIC Dolors
Reig, l’escola ha de tenir un pa-
per preponderant en el món di-
gital amb el qual s’enfronten els
més joves. Per exemple, creu
que la saturació per la informa-
ció que hi ha a l’abast d’un clic
afecta més als nascuts “en èpo-
ca de restricció d’estímuls infor-
matius” (immigrants digitals)
que als joves. “Ara que abunden

els inputs, els joves tendeixen a
saber filtrar-los. En tot cas, serà
l’educació la que els haurà
d’ensenyar a fer-ho cada ve-
gada millor”.
Igual com ja han advertit

nombrosos experts, l’estudi que
encapçala Blanquerna ha detec-
tat el perill d’entendre la intro-
ducció de les TIC a l’escola com
una simple dotació material.
“Hi ha d’haver un canvi en la
concepció de l’ensenyament: la

pissarra digital no la pots utilit-
zar comuna pissarra convencio-
nal”, adverteix l’investigador
Jordi Busquet.
Aquesta va ser una principals

crítiques que va rebre el pla
d’implantació de les TIC a l’au-
la Escola 2.0, projectat pel go-
vern socialista de José Luis Ro-
dríguez Zapatero, i que el nou
Executiu del PP va paralitzar ja
d’entrada. Cal recordar que el
programa d’implantació d’ordi-
nadors també es va paralitzar a
Catalunya.
Ara, la nova reforma educati-

va, encara en fase de discussió,
prova d’abordar de nou la pre-
sència de les TIC a les escoles i
instituts. Tanmateix, més enllà
de les asseveracions generalis-
tes, és difícil trobar una iniciati-
va concreta en l’avantprojecte
de la llei orgànica de millora de
la qualitat educativa (Lomce).
El més concret seria l’al·lusió a
la “motxilla digital” (una idea
que parla d’avançar cap a con-
tinguts digitals, compartits en
plataformes). Tanmateix, no-
més es queda en un esbós: la
proposta, envoltada per l’halo
d’estalviar en la despesa de lli-
bres de text, no està desenvolu-
pada i tampoc no té un calenda-
ri d’aplicació.c

Com que l’accés a les no-
ves tecnologies és pràcti-
cament universal entre

els menors, la majoria dels ex-
perts i de les autoritats defensen
que es fa imprescindible aug-
mentar al màxim la seva protec-
ció en l’entorn digital, un món
pel qual transiten de manera
quotidiana. Fa unes setmanes va
ser el Parlament Europeu qui va
sol·licitar als estats membres
que redoblin els esforços en la
lluita contra els continguts il·le-
gals i inadequats per als inter-
nautes més joves, així com l’ex-
tensió de l’ús de sistemes de veri-
ficació de l’edat.
“Fins ara crèiem que podíem

controlar l’accés demenors a in-
ternet des de l’ordinador de ca-
sa, posant-lo en un lloc visible
–per exemple– i vigilant el que
fan, però l’ús i l’extensió dels
smartphones obre noves vies”,
explica María de Miguel Moli-
na, professora de la Universitat
Politècnica de València (UPV) i
una de les autores d’un informe
publicat recentment a la revista
Quality&Quantity. La generalit-
zació dels mòbils intel·ligents
ha multiplicat exponencialment
les possibilitats d’accés a inter-
net, també i especialment entre

elsmés joves. La investigació ad-
voca precisament perquè la con-
trovertida verificació de l’edat
es basi en el registre de l’any de
naixement del menor en el mo-
ment en què els pares li com-
pren el mòbil, ja que, amb fre-
qüència,menors de 14 anys trac-
ten de saltar-se la normativa es-
panyola mentint sobre l’edat
per formar part de xarxes so-
cials com Tuenti o Facebook.

Amb aquesta mesura –una
proposta defensada en l’infor-
me–, les companyies telefòni-
ques podrien, amés, filtrar i blo-
quejar l’accés a les pàgines web
destinades a adults, així com al-
tres continguts no aptes per a
menors d’edat.
Aquests experts de la Univer-

sitat Politècnica deValència con-
clouen que l’actual política d’au-
toregulació, a la qual s’han aco-

llit els principals operadors de
telefonia, és insuficient. Reco-
manen a les empreses de teleco-
municacions que vagin més en-
llà i impulsin nous serveis de fil-
tre, que puguin contractar els pa-
res per a la línia que utilitzen els
seus fills: “Prohibicions d’accés
i descàrrega de fotografies i ví-
deos pornogràfics, restriccions
en la tramesa de l’SMS (missat-
ges de text) i MMS (missatges
multimèdia), evitar les compres,
així com la participació en con-
cursos i competicions”.
Pel que fa als serveis als quals

te accés qualsevol usuari de telè-
fon mòbil, els autors de l’infor-
me són partidaris que es classifi-
quin per edats i temàtica, se-
guint el model que ja han im-
plantat els fabricants europeus
de videojocs.
En la resolució que es va apro-

var la setmana passada, l’Euro-
cambra va exigir també més
col·laboració amb altres països
no comunitaris “per garantir la
supressió de continguts il·le-
gals”. Recullen, d’aquestamane-
ra, les dificultats amb les quals
s’enfronten les autoritats quan
volen actuar contra webs allot-
jats fora de les fronteres de la
Unió Europea.c
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dels menors en
comprar-los un mòbil

Diverses fractures
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