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Introducció

Qui som?

Aquest estudi ha estat realitzat pels investigadors/es dels equips de recerca:

Equip de Recerca en Infància, Adolescència, els
Drets dels Infants i la seva Qualitat de Vida
(ERIDIQV), de la Universitat de Girona

Psicologia, Salut i Xarxa (PSiNET), de la Universitat
Oberta de Catalunya
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Interès en l’impacte de les Tecnologies de la Informació i
la Comunicació (TIC)

L’interès d’aquesta investigació es fonamenta en…
Dades d’estudis recents que apunten que l’ús excessiu de les TIC
podrien tenir un efecte negatiu en les habilitats cognitives dels
adolescents, i de retruc en el seu rendiment escolar, i en l’aparició de
problemes conductuals i emocionals i de dificultats en les seves
relacions interpersonals.
La vulnerabilitat que caracteritza l’etapa adolescent i la seva relació
amb l’augment de conductes de risc justifica la creixent preocupació
per l’impacte negatiu que pot suposar l’ús excessiu de les TIC en els
adolescents.
A l’Estat espanyol, el Govern planteja el desenvolupament d’una
nova estratègia nacional sobre les addiccions per donar resposta a la
preocupació social creixent sobre l’augment de l’ús “patològic”
d’Internet, els mitjans audiovisuals i les xarxes socials.

En aquest informe...
Es presenten els principals resultats i conclusions extrets pels
investigadors de la recollida de dades realitzada durant el curs
escolar 2016-2017 a la comarca de l’Alt Empordà.
El conjunt de dades recollides ens permetrà desenvolupar programes
d’intervenció per al desenvolupament de comportaments i actituds
positius i adaptatius en l’ús de les TIC.
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Mostra i procediment de recollida de dades

Qui hi ha participat?

Hi han participat estudiants de 1r a 4t d’ESO, de 1r i 2n de batxillerat
i de cicles formatius.

El rang d’edat dels adolescents ha estat d’11 a 18 anys.

La mostra final de participants ha estat de 1.102 alumnes de 6 centres
educatius de l’Alt Empordà:


La Salle (Figueres)



Institut Narcís Monturiol (Figueres)



Institut de Castelló d’Empúries



SIN Empuriabrava (Castelló d’Empúries)



Institut Illa de Rodes (Roses)



Institut de Llançà
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93

572
Noies
51,9 %

Centre públic

530
Nois
48,1 %

Centre privatconcertat

1009
Figura 2. Tipologia dels centres educatius.

Figura 1. Distribució dels
adolescents per sexe.

2,8 %
10,1%

11 i 12 anys
15 %

16,8 %

15,8 %

20 %
15,5 %

3r ESO

15,2 %

4t ESO
20,3 %

15 anys
16 anys

1r BAT
2n BAT

16,1 %

17 i 18 anys
17,3 %

Figura 3. Percentatge dels
adolescents per edat.

1r ESO

2n ESO

13 anys
14 anys

17 %

18,2 %

Figura 4. Percentatge dels
adolescents per curs.

Cicle formatiu
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En què ha consistit l’estudi?

Després de sol·licitar el corresponent permís al Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya i a la direcció dels centres educatius i AMiPAS, es va procedir a contactar amb el
responsable del centre educatiu (director o directora o cap d’estudis) per informar-lo de les
característiques i els objectius de la investigació. Es va garantir la confidencialitat de les dades
i l’anonimat tant als responsables dels centres com als adolescents que van prendre part en la
investigació.

Un cop incloses totes les escales en un mateix qüestionari, es va dividir el
qüestionari en dues parts per evitar fatigar els adolescents.

L’administració del qüestionari es va realitzar en dues sessions d’una hora en
dies diferents durant el curs escolar 2016-2017.

Els adolescents van respondre el qüestionari durant l'horari escolar i a les
mateixes aules del centre educatiu.

Durant l’administració del qüestionari els participants...
 Van rebre instruccions específiques i homogènies de com
havien de respondre els ítems del qüestionari.
 Van estar acompanyats d'instructors, prèviament formats en la
investigació, per si necessitaven ajuda o algun aclariment.
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Prevalença de l’ús de les TIC

Als adolescents se’ls va preguntar amb quina freqüència (1 = mai, 2 = poques vegades,
3 = sovint, 4 = molt sovint, 5 = contínuament) feien ús del mòbil, la tauleta,
l’ordinador, els videojocs i la televisió.
 El mòbil és el dispositiu que més freqüentment utilitzen, seguit de la televisió i
l’ordinador.
 Un 73,6 % dels participants afirmen utilitzar molt sovint o contínuament el
mòbil, i un 49,9 % la televisió.
 La tauleta i els videojocs són els mitjans menys utilitzats.

TV

7,3

Videojocs

20,6

22,3

38,0

25,7
27,6

24,2
13,5

10,7

10,1

Mai
Poques vegades

Ordinador

6,3

Tablet

29,6

29,4

43,6

Mòbil 3,8 6,5
0%

21,4
27,9

15,0

13,3

Sovint

9,2 4,4

Molt sovint
Contínuament

16,1
20%

30,9
40%

42,7
60%

80%

Figura 5. Percentatges d’ús de cada mitjà audiovisual.

100%
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Tenint en compte el sexe dels adolescents, s’han observat diferències significatives en
els percentatges d’ús del mòbil i els videojocs:
 Dels videojocs, en fan un ús més elevat els nois que les noies.
 Del mòbil, en fan un ús més elevat les noies que els nois.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

33,8
28,3
5,72,1

5,77,2

48,1
36,1
Nois

18,9
13,5

Noies

Figura 6. Percentatges d’ús del mòbil segons el sexe.
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56,8

17,7

29,8
25,3

Nois

21,7

17,9
6

4,1

17,5

Noies

3,3

Figura 7. Percentatges d’ús dels videojocs segons el sexe.
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Tipologia autoatribuïda d’ús de les TIC i les
xarxes socials (XS)
47,5

50
45
40

35,2

35

29,8
25,6

30
25

20,4
16,9

20
15

11,4
7,4

10
5

5,0

,7

0

Autocategorització TIC

Autocategorització XXSS

Figura 8. Freqüències de la tipologia autoatribuïda de consum de les TIC i les XS.

Respecte a les preguntes sobre autocategorització de consum de TIC i XS: “Quin tipus
de consumidor/a de TIC (mòbil, Tauleta, ordinador, videojocs, internet) o XS consideres
que ets?”
 La resposta més freqüent ha estat “Em considero bastant elevat consumidor/a”.
 Més de la meitat dels adolescents es consideren consumidors bastant elevats o
molt elevats, tant de les TIC (64,4 %) com de les XS (55,6 %).
 Només un 0,7 % dels adolescents afirma no utilitzar gairebé mai les TIC i un 7,4 %,
les XS.
 Tenint en compte el sexe, s’han obtingut percentatges significativament més alts
en les respostes “Em considero bastant alt/a consumidor/a i “Soc molt alt/a
consumidor/a” de XS, entre les noies.
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Ús percebut de les TIC del pare, la mare i
els germans i germanes

A més de la pregunta d’autocategorització d’ús de les TIC, també es va preguntar als
adolescents sobre quin tipus de consumidors de TIC consideraven que eren els seus
progenitors i els seus germans i germanes.

Segons estudis previs...
Els hàbits d’ús de tecnologies dels progenitors prediuen els hàbits dels fills i filles. Donar als
fills un exemple de consum responsable fomenta l’adquisició de conductes responsables
que contraresta les conductes addictives.

És molt alt/a consumidor/a

4,2 3,9

El considero bastant alt/a
consumidor/a

20,1

22,8

12,4

35,6
Mare

És un o una usuari/a mitjà

39,0

És poc usuari/a

29,0

34,6

24,3

Pare

Germans/es

No les utilitza gairebé mai

7,8
0%

20%

35,5

13,6
40%

60%

9

8,2
80% 100%

Figura 9. Freqüències de la tipologia atribuïda de consum de les TIC dels
progenitors i dels germans i germanes.

Respecte a la pregunta de consum percebut de les TIC dels pares i germans...
 Per a la mare, la resposta més freqüent ha estat “És una usuària mitjana”.
 Per al pare, la resposta més freqüent ha estat “És poc usuari/a”.
 Per als germans, la resposta més freqüent ha estat “És molt alt/a consumidor/a.
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Autoeficàcia digital percebuda
Taula 1. En quin nivell creus que domines les següents eines i aplicacions?
WhatsApp
Instagram
PowerPoint
Word
Facebook
Drive, Dropbox,
iCloud...
Creació i edició de
vídeos
Twitter
Creació i edició de
blocs
Excel
Xats i fòrums en línia

Molt alt-alt
90,9 %
78,6 %
63,8 %
57,7 %
56,6 %
54,8 %

Mitjà
3,7 %
6%
25,1 %
31,7 %
11,9 %
23,8 %

Baix-nul
5,4 %
15,5 %
11,1 %
10,6 %
31,5 %
21,5 %

44,1 %

20,9 %

34,9 %

32,2 %
27,4 %

11,4 %
25,2 %

56,4 %
47,4 %

26,4 %
25,4 %

38,3 %
17,6 %

35,4 %
57 %

 Els percentatges més elevats d’autoeficàcia digital percebuda han estat dues
aplicacions de XS. Un 90 % dels adolescents ha considerat que té un domini molt alt o
alt de WhatsApp.
 Més de la meitat dels adolescents consideren que tenen un domini molt alt o alt de
programes amb finalitats acadèmiques, com ara PowerPoint i Word.
 Les aplicacions que mostren freqüències més elevades de baixa autoeficàcia
percebuda són els xats i fòrums en línia i Twitter.
 Tenint en compte el sexe, s’han observat les diferències següents:
 Els percentatges de domini alt i molt alt de WhatsApp i Instagram són més
elevats en les noies.
 Els percentatges de domini alt i molt alt dels xats i fòrums en línia són més
elevats en els nois.
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Habilitats percebudes per a l’ús d’internet per
a la cura de la salut
Segons estudis previs...
Entre el 50 % i el 75 % dels adolescents consulten internet per a la cura de la seva salut. És
per això que cal assegurar-se que els adolescents disposin de les habilitats necessàries per
fer aqueta cerca, valorar els recursos i usar-los.

21 %
43,8 %

Sí
No ho tinc clar
No

35,2 %

Figura 10. Creus que internet pot ajudar-te a prendre decisions sobre salut?

Respecte a la pregunta sobre la utilitat d’internet per prendre decisions sobre la salut...
 Els adolescents de més edat són els que més utilitat troben a internet per a la
presa de decisions.
 Els nois consideren que internet és més útil per prendre decisions sobre salut, en
comparació amb les noies.
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21,3 %
Sí
48,6 %

39,1 %

No ho tinc clar
No

Figura 11. És important per a tu accedir a recursos sobre salut a través d’internet?

Respecte a la pregunta sobre la importància d’accedir a internet per prendre
decisions sobre la salut...
 Les noies consideren, més que els nois, que accedir a internet per prendre
decisions sobre la salut és important.
 No hi ha diferències segons l’edat dels adolescents.
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Per avaluar les habilitats percebudes per a l’ús d’internet per a la cura de la salut es va
demanar als adolescents que s’autovaloressin tot usant l’escala eHEALS (Norman i Skinner,
2006).
Taula 2. Percentatge d’habilitats percebudes per a l’ús d’internet per a la cura de la salut
Sí
39,6 %

No ho tinc clar
35,8 %

No
24,6 %

41,2 %

29,4 %

29,4 %

49,3 %

27,8 %

23 %

53 %

27 %

19,9 %

46,6 %

32,1 %

21,3 %

Tinc les competències necessàries per valorar
els recursos sobre salut que trobo a internet

40,4 %

35,4 %

15,2 %

Sé com diferenciar els recursos sobre salut
d’alta qualitat dels de baixa qualitat que hi ha
a internet
Em sento segur quan prenc decisions relatives
a la salut utilitzant informació d’internet

45,5 %

30 %

15,9 %

25,7 %

35 %

39,3 %

Sé quins recursos sobre salut hi ha disponibles
a internet
Sé on trobar recursos sobre salut útils a
internet
Sé com trobar recursos sobre salut útils a
internet
Sé com utilitzar internet per solucionar els
meus dubtes relatius a la salut
Sé com fer servir la informació que trobo a
internet perquè m’ajudi

Nota: aquestes preguntes es van administrar en la versió validada al castellà de l’escala eHEALS
(Norman i Skinner, 2006).

 S’obtenen puntuacions similars en totes les habilitats avaluades.
 Aproximadament el 30 % dels adolescents no estan segurs de les seves habilitats.
 S’observa una alta percepció de saber solucionar els propis dubtes respecte a la
salut mitjançant l’ús d’internet (53 %) i una baixa capacitat per prendre decisions
respecte a la salut a partir de la informació trobada a internet (25,7 %).
 Els adolescents que mostren més competència en l’ús d’internet per a la salut
també tenen un benestar personal, un suport social i un autoconcepte emocional i
físic més alt.
 Els adolescents que realitzen un ús excessiu de les TIC són els que creuen tenir més
habilitats per a l’ús d’internet per a la cura de la salut.
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Problemes i conductes de risc
Has tingut algun tipus de problema o experiència negativa com a conseqüència de l’ús de les
TIC?
Rendiment a l'escola
17,1 %

Relacions amb els amics
42,1 %

14 %

Relacions amb els pares
Relacions amb els
professors

6,1 %

Pràctica esportiva

23,1 %

17,6 %
Disminució activitats d'oci

Figura 12. En què t’ha afectat?

 Els problemes relacionats amb el rendiment acadèmic i amb les relacions amb els
pares com a conseqüència de l’ús de les TIC són els més freqüents.

He dedicat més hores del que és habitual

10,2 %

He rebut amenaces

9,3 %
51,3 %
14,6 %

He mentit o m'he fet passar per una altra
persona
He dit coses inapropiades
He gastat més diners del compte

7,7 %
10,4 %

He consultat pàgines amb continguts
inadequats

Figura 13. Què t’ha passat?

 Més de la meitat dels adolescents consideren que han dedicat més hores del
que és habitual a l’ús de les TIC.
 Un 10,4 % afirma haver rebut amenaces a través de les TIC.
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Normes d’ús de les TIC a casa
Segons estudis previs...
 La mediació i la supervisió parental respecte l’ús de les TIC redueix el risc de
desenvolupar conductes addictives i comportaments de risc.
 La falta de supervisió parental pot conduir a l’accés il·limitat i a augmentar la
freqüència d’ús de les TIC per part dels adolescents.

0,8 %

Sí
40,1 %

Pare

13 %6,5 %
21 %

Pare i mare

No
59,9 %

Cuidador/a

58,8 %

Figura 14. A casa, tens normes establertes
d’ús de les TIC?

No
39 %

Mare

Entre tots

Figura 15. Qui decideix aquestes
normes?

No
35,7 %
Sí
61 %

Figura 16. Consideres que els pares també
segueixen aquestes normes?

Sí
64,3 %

Figura 17. Consideres important que els
pares segueixin les mateixes normes que
tu?

 Gairebé un 60 % dels adolescents afirmen NO tenir normes d’ús de les TIC a casa.
 Malgrat que el 64,3 % dels adolescents consideren important que els pares segueixin
les mateixes normes que ells, un 39 % dels adolescents consideren que els pares no
Ús excessiu
de les TIC i de XS
les segueixen.

21

Ús excessiu de les TIC i les XS, Media Multitasking i rendiment acadèmic en adolescents

 Parlem d’ús excessiu quan el nombre d’hores d’ús afecta el desenvolupament normal
de la vida quotidiana de l’adolescent (Castellana, Sánchez-Carbonell, Graner i
Beranuy, 2007; Viñas, 2009), i no només referint-nos al temps invertit en l’ús de les
TIC sinó també a l’impacte que causa en aspectes personals i socials de la vida dels
joves (Smahel i Blinka, 2012).
 S’han considerat usuaris excessius de TIC els que, a més d’afirmar que utilitzaven
molt sovint o contínuament les TIC i s’autodefinien com a elevats consumidors de
TIC, també afirmaven haver tingut problemes com a conseqüència de l’ús excessiu
de les TIC.
 S’han considerat usuaris excessius de xarxes socials els que s’autodefinien com a
elevats consumidors de xarxes socials i aquells adolescents que deien tenir perfil de
Facebook o Instagram i realitzar contínuament activitats a les xarxes socials.

Segons estudis previs...
 Als països del sud d’Europa, l’ús excessiu d’internet oscil·la entre el 3 % i el 24 %
(Olafsson, Livingstone i Haddon, 2014), percentatges similars als dels Estats Units
(Weinstein i Lejoyeux, 2010).
 A Espanya, un 23,3 % dels adolescents estan en risc de desenvolupar conductes
addictives a internet com a conseqüència de l’ús excessiu de les xarxes socials
(Fundación Mapfre, 2014).
 La necessitat de buscar noves sensacions, d’explorar i de viure noves experiències,
que caracteritzen l’adolescència, la converteixen en una etapa summament
susceptible a l’aparició de problemes relacionats amb l’ús excessiu de les TIC.
 El tipus d’ús de les TIC i la freqüència desmesurada poden afectar diverses facetes de
la vida i fer que es desenvolupi un trastorn.
 La presència de trastorns psicològics (com els d’ansietat, depressió o personalitat), els
problemes d’autoestima o els dèficits en habilitats socials també poden conduir a un
ús excessiu de les TIC.
 Per a la detecció i l’abordatge de l’ús excessiu de les TIC serà imprescindible la
realització d’una anàlisi individualitzada de la realitat personal i social de cadascú.
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Sí
14,5 %
 Aquest percentatge està
format per 160 adolescents.
 No hi ha diferències segons el
sexe.
 Un 60 % dels usuaris
excessius de TIC són de 3r i 4t
d’ESO i batxillerat.

No
85,5 %

Figura 16. Prevalença d’ús excessiu de TIC.

Sí
12,8 %

No
87,2 %

 Aquest
percentatge
està
format per 112 adolescents.
 Hi ha major proporció de noies
que de nois que fan un ús
excessiu de xarxes socials.
 No hi ha diferències segons
l’edat ni el curs.

Figura 17. Prevalença d’ús excessiu de XS.

 Els resultats permeten confirmar una prevalença moderada tant d’usuaris que fan
un ús excessiu de les TIC (14,4 %) com de les xarxes socials (12,8 %).
 Aquesta prevalença és similar a la que s’ha trobat en estudis previs realitzats en
poblacions similars tant a Europa com als Estats Units.
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Perfil dels usuaris que fan un ús excessiu
de les TIC i de les XS
Per tal de determinar el perfil dels adolescents que fan un ús excessiu de les TIC i les xarxes
socials s’han administrat diferents escales per avaluar variables tant de personalitat com del
context social dels adolescents.

PERSONALITAT
 5 factors de la personalitat:
 Neuroticisme: estabilitat emocional
 Extraversió: sociabilitat, assertivitat...
 Amabilitat: altruisme, cooperació...
 Obertura a l’experiència: interès pel
món interior i exterior.
 Responsabilitat: sentit del deure,
competència, organització...
 La impulsivitat
 L’autoconcepte (relacionat amb l’autoestima):
 Familiar: participació i integració en
la família.
 Acadèmic: autovaloració del rol
d’estudiant
 Social: autovaloració de les relacions
socials.
 Físic: percepció de la forma física,
aparença.
 Emocional: percepció de l’estat
emocional.

CONTEXT SOCIAL
 Benestar personal
 Suport social percebut
 Família
 Amics
 Normes d’ús de TIC a casa

 Consum de TIC percebut dels
progenitors i dels germans i
germanes

Els adolescents que pertanyen al grup d’usuaris excessius de les TIC i les xarxes socials...
 Es descriuen com a emocionalment inestables, impulsius, menys responsables i
menys amables que els adolescents que no en fan un ús excessiu.
 Obtenen un índex de benestar subjectiu i suport social familiar percebut més baix
que els que no en fan un ús excessiu.
 Mostren un autoconcepte més baix que els que no fan un ús excessiu de les TIC.
S’autoavaluen de manera menys positiva en el seu rol d’estudiant, el seu estat
emocional, la seva implicació, participació i integració en el medi familiar, i el seu
físic.
 Afirmen tenir menys normes d’ús de TIC que els que no en fan un ús excessiu.
 Perceben que els seus progenitors i germans són consumidors més elevats de TIC
que els adolescents que no en fan un ús excessiu.
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Factors de risc i de protecció associats a
l’ús excessiu de les TIC

Elevada
impulsivitat

Els adolescents que

Ser noia

Ús
excessiu
de TIC

Elevat
suport
familiar

presenten aquests trets
tenen més risc de fer un ús
excessiu de les TIC.

Percebre un
ús elevat de
TIC en els
progenitors i
germans/es
Figura 19. Factors de risc de l’ús excessiu de les TIC.

Elevat
autoconcepte

Els adolescents que

acadèmic

presenten aquests trets
tenen menys risc de fer un

Elevat

autoconcepte
físic

Ús
excessiu
de TIC

Elevat
autoconcepte
emocional

Elevat

autoconcepte
familiar

Figura 20. Factors de protecció de l’ús excessiu de les TIC.

ús excessiu de les TIC.
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Factors de risc i de protecció associats a
l’ús excessiu de les XS
Usar les XS
per
distreure's
o divertirse

Els adolescents que
presenten aquests trets

Ús
excessiu
de XS

tenen més risc de fer un ús
Percebre un
ús elevat
de TIC en
germans/es

Ser noia

excessiu de les xarxes socials.

Figura 21. Factors de risc de l’ús excessiu de les XS.

Elevat
autoconcepte

acadèmic
Els adolescents que
presenten aquests trets

Ser noi

Ús
excessiu
de XS

Elevada
responsabilitat

Tenir normes
d’ús a la llar

Figura 22. Factors de protecció de l’ús excessiu de les XS.

tenen menys risc de fer un ús
excessiu de les xarxes socials.
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Media multitasking mentre fan els deures
o estudien
El media multitasking mentre fan els deures o estudien implica l’ús d’algun mitjà
audiovisual a la vegada que es realitzen les tasques escolars.
Segons estudis previs, el media multitasking...
 S’ha convertit en una forma comuna d’utilitzar els mitjans per part de la societat de
la informació i s’accentua en la població adolescent.
 S’ha relacionat negativament amb la capacitat de mantenir l’atenció, amb el
rendiment acadèmic i amb la regulació emocional dels adolescents.

Videojocs

61,0

Altres activitats amb TIC

23,3

XS

Enviar missatges amb el mbl

30,6
10,4

20,4

15,0 7,7 7,4 9,0

24,2

20,8

19,7

17,1

15,6

21,1

15,2

20,1

14,6
19,0

Mai
Poques vegades

27,9

Parlar per telèfon

39,6

25,1

15,8 11,3 8,2

Sovint

Llegir

41,2

23,9

17,4 9,6 7,9

Molt sovint

Escoltar música

13,1 16,1

Mirar la TV

17,2

25,1

37,9
0%

20%

25,3
40%

60%

Continuament

28,4
15,2 11,3 10,3
80%

100%

Figura 23. Freqüència de media multitasking mentre realitzen tasques escolars.

 Els resultats indiquen que el

media multitasking mentre es realitzen tasques

escolars és una tasca freqüent en els adolescents de la mostra estudiada.
 Enviar missatges amb el mòbil i escoltar música mentre es fan el deures són les
activitats de media multitasking més freqüents.
 Jugar a videojocs és l’activitat de media multitasking menys freqüent.
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Media multitasking i funcions executives
Les funcions executives...
 Són les habilitats cognitives i emocionals que ens permeten planificar, executar i
supervisar la nostra conducta. Ens permeten establir, mantenir, supervisar,
corregir i aconseguir un pla d’acció dirigit a una meta. Durant l’adolescència
aquestes funcions estan en desenvolupament i, per tant, són immadures.
 Tenen un paper rellevant en els estudis, donat que són les que permeten controlar
l’atenció per estar concentrats a classe, o les que fan possible l’organització del
temari per preparar un examen.
Segons estudis previs, el media multitasking...
 Pot afectar negativament el desenvolupament de les funcions executives dels
adolescents, interferint en el seu correcte desenvolupament.
 Els adolescents que fan més media multitasking són els que tenen més problemes
en el desenvolupament de les funcions executives.

A partir de les respostes dels adolescents en l’escala de media multitasking s’ha creat un grup
en què s’han inclòs els alumnes que fan més media multitasking mentre estudien o fan els
deures.

 El 14 % dels adolescents s’han inclòs en el grup de media multitasking elevat.
 Els adolescents de cursos superiors (3r i 4t d’ESO i Bat) són els que fan més media
multitasking, però la pràctica també és freqüent en els cursos inferiors.
 No s’han observat diferències segons el sexe dels adolescents.
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L’impacte del media multitasking s’ha analitzat a partir d’autoinformes i de proves
neurocognitives que permeten avaluar les funcions executives i el rendiment acadèmic dels
adolescents.

FUNCIONS EXECUTIVES

RENDIMENT ACADÈMIC

 Síndrome disexecutiu: dèficits en les
funcions executives.
 La memòria de treball: implica
l’emmagatzematge i la manipulació
d’informació temporalment.
 La velocitat de processament: implica
l’habilitat d’adaptar estratègies a noves
demandes cognitives.

 Notes de català i matemàtiques.

 Autoconcepte acadèmic:
autovaloració del rol d’estudiant.

Desenvolupament de funcions executives

Memòria de treball

Grup de media

multitasking elevat
Autoconcepte acadèmic
Notes de català
Notes de matemàtiques

Els adolescents que pertanyen al grup de media multitasking elevat...
 Mostren un pitjor rendiment de les funcions executives: en les tasques on s’avalua la
memòria de treball obtenen pitjors resultats en comparació amb els adolescents que
no pertanyen a aquest grup.
 Presenten un pitjor rendiment acadèmic, ja que informen de notes més baixes tant de
català com de matemàtiques.
 Tenen un autoconcepte acadèmic més baix.
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Conclusions
És la variable que
més prediu l’ús
excessiu de TIC

Personalitat
Neuroticisme
Impulsivitat
Responsabilitat
Amabilitat

Perfil d’usuari
excessiu de TIC

Context social
Benestar subjectiu
Suport social i familiar
Autoconcepte
No tenir normes d’ús a la llar
Consum percebut de progenitors i
germans i germanes
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És la variable que més
prediu l’ús excessiu de
XS

Personalitat
Neuroticisme
Impulsivitat
Responsabilitat
Amabilitat

Perfil d’usuari
excessiu de
xarxes socials

Context social
Autoconcepte familiar,
acadèmic i emocional
No tenir normes d’ús a la llar
Consum percebut de TIC de la
mare i germans i germanes
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Formar part del grup d’usuaris excessius de TIC o de xarxes socials
comporta invertir més temps en l’ús d’aquestes. Això pot comportar un
risc potencial que afecti el dia a dia dels adolescents.


Estudis recents assenyalen que l’ús intensiu de xarxes socials en
l’adolescència està relacionat amb l’addicció a internet i l’ansietat
psicològica (Müller et al., 2017).


Per a la detecció i la intervenció en l’ús excessiu de les TIC i les xarxes
socials serà imprescindible la realització d’una anàlisi individualitzada
tant de la realitat personal com del context social de cada adolescent.


El perfil dels adolescents que fan aquests usos excessius està conformat
per la combinació de trets de personalitat i del context més immediat
en què aprenen a fer servir les TIC.



Com que el fet de ser noia és un factor de risc d’ús excessiu, s’hauria de
tenir en compte la variable sexe a l’hora de dissenyar propostes
específiques d'intervenció per prevenir conductes problemàtiques d'ús de
les TIC.

Conèixer millor el perfil dels adolescents ens permetrà desenvolupar
accions i dur a terme intervencions concretes per fomentar un ús
responsable i adequat de les TIC.


Realitzar intervencions específiques entre els adolescents per regular trets
de personalitat, com ara la impulsivitat, associats a l’ús excessiu de les TIC.

Les famílies tenen un paper important per potenciar les oportunitats que
ofereixen les TIC.


Promoure polítiques socials que fomentin un ús responsable de les TIC en el
context familiar.
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Els adolescents no tenen clares les seves competències per a l’ús
d’internet per a la cura de la salut. Malgrat la tendència a sentir-se
competents en general, expressen no sentir-se segurs en usar internet
per a la presa de decisions.


Es pot pensar que es busca informació per ser consumida directament,
no per prendre decisions o per canviar conductes. En qualsevol cas, el

treball d’aquestes habilitats és un tema pendent.

La pràctica freqüent del media multitasking mentre fan els deures té
un impacte negatiu en el rendiment acadèmic i en les funcions
executives.


La pràctica freqüent de media multitasking mentre fan els deures
podria explicar-se per la falta d’autocontrol i de regulació emocional

dels adolescents.


És necessari dur a terme estratègies adaptatives que permetin als
adolescents focalitzar l’atenció i evitar distraccions. Aquestes estratègies
podrien centrar-se en el desenvolupament d’habilitats pròpies de la
intel·ligència

emocional,

com

ara

el

control

d’impulsos,

l’autoconsciència, la motivació i la perseverança (Goleman, 2012).

El gran REPTE és…
 Promoure les oportunitats de les TIC prevenint els riscos que es deriven
del seu ús excessiu i de la pràctica freqüent de media multitasking.
 Realitzar futures investigacions centrades a identificar el perfil psicològic i
social dels adolescents que fan un ús responsable de les TIC amb l’objectiu
de crear models de socialització positiva d’aquest ús.
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