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1. El valor de les xarxes socials per als joves 

 
Les xarxes socials són espais de sentit pels nostres fills i les nostres filles. Espais 

d’expressió emocional i personal, de creació  d’identitat, d’aprenentatge, de relació  i 
d’interacció    social. Són espais on negocien la identitat, l’estatus, la relació  amb els 

companys i un complement (indefugible) de la relació  cara a cara. En definitiva, es 
tracta d’una nova forma de comunicació, d’interacció i, també, de relació 

personal i social.  . 
 

1.1. Algunes característiques d’aquests espais són: 

- Importància de la música (com a ciment social entre els joves) 
- Voyeurisme social (veure què  fan els altres, copiar, imitar, contrastar) 
- Espai de xafarderia (comentar, criticar, posicionar-se), com qualsevol altre espai 

comunitari  
- Espai públic (els amics són públics, els perfils són públics i els comentaris que es 

fan són públics) 
 Perill de les audiències invisibles (no sabem qui pot accedir ni a on pot anar a 

parar la informació  que donem/pengem en aquests espais) 
Com no estem acostumats a fer “vida social”  en espais on no coneixem del tot 
ni l’audiència ni el context (que es pot generar), la interacció  en aquests 
espais es peculiar i pot ser fàcilment frustrant (o frustrada) perquè  el que 
pretenem dir o volem dir –o fer-  no és el que els altres interpreten o poden 
interpretar 

- Espais de connexió  amb els amics [de vegades perquè  no tenen res millor a fer] 
- Construcció  de perfils (és a dir, d’identitats com una mena de ritus d’iniciació) i 

consulta dels perfils dels altres. Es mostra la identitat i els gustos personals. 
o Cal aprendre a controlar la imatge que s’ofereix d’un mateix en aquests espais 

(com cal fer-ho en la relació  cara a cara). D’alguna manera, en podem tenir 

més control que en la relació  no mediada (la mediació  dóna cert marge 

d’acció). Editem els nostres perfils (i les nostres respostes!) 

o     Mostrar la millor cara d’un mateix (perquè, compte!, la identitat virtual també   
és part de la nostra identitat) 

o     Importància dels like i dels comentaris (per part dels amics) perquè  s’està     
afirmant o qüestionant la identitat (els valors, els gustos... és tracta de 
relacions i d’amistat en definitiva) 

[Recordar que les audiències imaginades d’aquests espais no sempre coincideixen 
amb les “reals”... el problema no es tant el “perill”  –que és petit–  com 
la frustració  per no rebre el que esperaves o volies] 

o No hi ha manera de limitar l’audiència (cercabilitat) i també, encara que no 
sempre agradi,  els pares o el professors poden tenir fàcil accés a aquests 
espais. O els que d’alguna manera busquen algun profit –principalment, fer 
negoci, vendre–) 

o Els grups de WhatsApp no permeten aquesta permeabilitat (i sí  algunes de les 
avantatges de les xarxes socials –no totes–). 

 
- Atractiu d’aquests espais “públics”  per la falta de regulació  (per part dels adults) i 

la possibilitat de “fer el que vulguin”  (la qual cosa pot molestar i preocupar als 

adults) 

 
En definitiva, què  fan en aquests espais? Passen l’estona, cerquen el seu espai social, 

assagen i treballen en la seva identitat (com presentar-se a sí  mateixos), i prenen riscos 
per trobar els límits del món social. Busquen el seu lloc en el món dels adults! 
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No es pot “vetar”  l’accés a aquest nou món social. Cal tractar d’entendre’l i de trobar 

la manera d’ajudar-los a navegar per ell. 

 
[Aquestes reflexions provenen principalment de: “Why Youth (Heart) Social Network 

Sites: The Role of Networket Publics in Teenage Social Life”  by danah boyd 

(http://www.danah.org/papers/WhyYouthHeart.pdf)] 
 
 

 

2. Consells i normes sobre l’ús de les TIC 

 
Alguns consells per les mares i pels pares (en relació  a les TIC) 

 
-    Les TIC no poden fer de cangur 

-    Negociar els temps d’ús de les TIC 
-    Interessar-se pel que fan i a què  juguen (i valorar-ho) 
-    Fomentar l’esperit crític (en relació  al que troben i fan a la xarxa) 
-    Ser coherents entre el que els hi diem i el que fem 
- Parlar amb els fills i filles de les normes de comportament en Internet posant 

especial incidència en la necessitat d’actuar amb responsabilitat 
-    Valorar la possibilitat de controlar la llista d’amics i contactes que mantenen a 

les diferents xarxes socials (parlar-ne amb ells) 
-    Fer seguiment dels historials de navegació  (si no els han esborrat), dels 

documents recents, galetes, etc. [Hi ha eines de seguiment i eines de limitació   
(valorar la incorporació  de filtres)]. 

 
Entre les normes a què  es compromet el fill o la filla ha de figurar 

 
-    L’horari i el temps d’ús i connexió 

- Comunicar als pares i mares el nom d’usuari i contrasenya que permeten al 
nois accedir als espais socials (xarxes) 

- No comunicar a ningú  (ni tan sols amics o amigues) el nom d’usuari i 
contrasenya personals i explicar les possibles repercussions 

- No proporcionar informació  personal i/o familiar a través de la xarxa, incloses 
fotografies o qualsevol tipus de document 

-    No acordar cites amb ningú  a través d’Internet 
-    No inscriure’s a pàgines que requereixin donar informació  personal 
-    No fer transaccions econòmiques sense permís o supervisió   

 
I que recordin que els mòbils no són seus i que la quota de connexió  la paguen els 
pares! 

 

 3. Avantatges de les xarxes socials (en relació    al col·legi)   

 
- Afavoreix la comunicació, disminueix la timidesa, augmenta les aptituds 

socials 
-    Maduració  i creixement en pluralitat d’entorns que assumeixen com una 

prolongació  del seu món 
-    Els proporciona un espai de col·laboració  per a compartir experiències, 

informacions (apunts, deures de classe, etc.), per fer treballs en grup, per 
resoldre dubtes, etc. 

-    Afavoreix el contacte de l’alumnat amb el professorat



- Permeten l’agrupació  en una agenda única de tots els seus amics i les seves 

amigues, encara que pertanyin a diferents àmbits (col·legi, barri, esport, casals, 

etc.) 

- Faciliten l’accés a les últimes tecnologies que, més tard, és possible que siguin 
les seves eines de treball 

- Com que són llocs que compten amb clàusules de responsabilitat i control 
sobre els continguts que es publiquen, proporcionen una certa seguretat 

 

 
 

 4. Alguns inconvenients   

 
-    Distreuen i poden ocupar molt de temps (que podria estar dedicat a l’estudi) 
-    Poden facilitar l’accés a dades privades 
- En molts casos no es garanteix la privacitat i no es pot limitar l’accés als 

contactes 
- Moltes xarxes prioritzen la dimensió  de negoci promouen les altes 

automàtiques i les connexions amb altres persones de forma transparent, 
perquè  prioritzen el volum d’afiliats per sobre de la seva protecció  i respecte 

-    Disposen de molta operativitat que no requereix intervenció  directa i amb 
funcionalitats els efectes de la qual no són completament coneguts. L’usuari 

sovint desconeix la transcendència de petites decisions preses sobre la marxa i 

aparentment inofensives i que poden comprometre’l 
-    Les xarxes socials guarden un registre de totes les accions i decisions preses 

per l’usuari quan s’ha validat. Aparentment no té  importància, però  d’aquesta 

manera s’ha emmagatzemat informació  personal sense coneixement exprés de 

l’usuari 
 
 
 
 

Font d’informació: http://www.cece.gva.es/ite/docs/bones_pract_tic.pdf 
 
 
 
 
 
 
Altres informacions:  
 
http://www.xataka.com/moviles/como-dejar-de-mirar-tanto-tiempo-la-pantalla-del-smartphone 

http://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-consejos-desconectar-smartphone-vacaciones-
20140813143349.html 
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