Q U A D E R N S

ANÀLISI DE LA REALITAT SOCIOECONÒMICA DE LES ILLES BALEARS. Nº391. MAIG 2020

POSICIONAMENT CIUTADÀ (LXXIV)
EL INFANTS I ADOLESCENTS A LES XARXES SOCIALS
A l’anterior número de Quaderns Gadeso ens vam fer ressò de com la ciutadania Balear dels 16 anys en endavant
emprava les xarxes socials. En el present número, ens hem volgut interessar per como ho fan els infants i adolescents
d’entre 10 i 15 anys de les nostres illes. L'ús de les xarxes socials en els nens i adolescents s'ha incrementat
exponencialment en els últims anys gràcies al desenvolupament de noves plataformes socials i a les noves
funcionalitats de les xarxes ja existents. Els més petits naveguen per xarxes socials amb la finalitat de xatejar/enviar
missatges als seus companys, amics o seguidors, i visualitzar fotografies i vídeos per a tafanejar o entretenir -se. En
aquest sentit hem volgut saber l’ús que fan d'internet a casa i amb quina freqüència setmanal es connecten. A les
properes pàgines aprofundirem en aspectes com des d’on es connecten, quan temps hi dediquen, quines són les
xarxes que empren habitualment i per a què les empren. Finalment, hem volgut saber quants d’ells disposen d’algun
sistema de control parental per a limitar-los l’accés a determinats tipus de continguts.
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DES D’ON I QUANT DE TEMPS ES CONNECTEN?
Estem immersos en un món que gira en gran manera entorn d'Internet i a les xarxes socials on la identitat digital
és gairebé tan important com la real. Això s'accentua encara més quan ens referim al sector més jove de la
població, sent considerats nadius digitals ja que són els qui més les usen i els qui tenen un major domini de les
mateixes pel fet que pràcticament han crescut al costat d'elles. En aquesta pàgina ens centrem a determinar des
d’on es connecten habitualment i quantes hores hi dediquen diàriament.
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PERSONES D'ENTRE 10 I 15 ANYS DE LES ILLES BALEARS SEGONS PUNT DE CONNEXIÓ A
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Com podem veure a la Taula 3, els infants i adolescents de Balears empren el mòbil com el dispositiu
majoritari per a accedir a les xarxes socials (65%). El 61% hi accedeix des de l’ordinador de casa i el
43% ho fan a través d’una “Tablet” pròpia. L’accés des d’altres punts o dispositius cau per sota del 40%
quan es fa fora de casa o el dispositiu no és de la seva propietat.
Un altre aspecte important és el temps de connexió diària a les xarxes socials. La majoria de les persones
enquestades d’entre 10 i 15 anys hi dediquen entre una i dues hores (38%) o entre 2 i 3 hores (33%).
El 6% hi dedica menys d’una hora diària, especialment les persones amb edats més baixes (10-12 anys),
sent aquest el temps màxim de connexió que els permeten els pares.
A mesura que l’edat s’acosta més cap als 15 anys es detecta un increment en el nombre d’hores de connexió
així un 14% de les persones enquestades (en especial persones de 14 i 15 anys d’edat) es connecta
per espai d’entre 3 i 5 hores diàries. Un 9% hi dedica més de 5 hores, principalment persones de 14 ó 15
anys i que ja tenen menys control parental a l’hora de connectar-se a internet i a les xarxes socials. De
mitjana,
Taula 4 els nostres infants i adolescents passen una mitjana de 2,8 hores connectats a les xarxes
socials. A quines i per a què s’hi connecten ho veurem a la següent pàgina.
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XARXES SOCIALS MÉS EMPRADES I MOTIUS D’ÚS
En l'era «mobile», el telèfon intel·ligent, és el dispositiu per excel·lència per a l'ús de xarxes socials en els nens
i adolescents perquè moltes de les funcionalitats d'aquestes plataformes estan destinades per al dispositiu mòbil.
La portabilitat de tals dispositius ha afavorit a l'augment de la freqüència de navegació en xarxes socials entre
els més petits, també per les seves necessitats d'acceptació social. En aquesta pàgina volem conèixer quines són
les xarxes socials que les persones d’entre 10 i 15 anys de Balears utilitzen de manera més habitual i quins són
els motius pels quals en fan ús.
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Com podem veure a la Taula 5, la població d’entre 10 i 15 anys de les nostres illes té el Whatsapp com a
xarxa social majoritària (89%), L’Instagram és la segona xarxa social més emprada, de la qual en fan
ús
el 73%
de la població balear d’aquestes edats.
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Els motius per a fer-ne ús són variats. D’aquests el 89% dels infants i adolescents empra les xarxes amb
finalitats comunicatives, enviar missatges o xatejar, el 63% les empra per ampliar la seva xarxa de
contactes i amistats i el 62% per relacionar-se amb els seus amics i coneguts.
Les persones d’aquesta edat també en fan un ús orientat a l’oci i l’entreteniment. El 86% empra les xarxes
per a veure continguts multimèdia, especialment fotos, música i vídeos, mentre que el 62% en publica.
El 38% d’aquestes persones en fa un ús relacionat amb motius d’estudis, com ara connectar-se a
xarxes privades pròpies d’alguns centres d’estudis les quals permeten la interacció entre l’alumnat i el
professorat d’aquests centres. Relacionat amb aquest aspecte, el 28% en fa ús per a la recerca
d’informació, bé sigui orientada als estudis o a activitats relacionades amb l’oci.
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SISTEMES DE CONTROL PARENTAL
L’ús de les xarxes social pot arribar a ser un problema per als infants o adolescents, ja que els perills que incorporen
són molt alts, com poden ser ciberbullying o el sexting. Al costat de l'anterior, els contactes amb persones
desconegudes són cada vegada més freqüents en les diverses xarxes socials, i no sempre aquestes persones són de
fiar. A més, els menors també poden accedir a contingut inadequat per a ells, com pot ser contingut de violència,
pornografia o radicalisme. Un sistema de control parental és una eina que permet als pares controlar i/o limitar el
contingut als quals els seus fills puguin accedir a internet des dels seus dispositius, ja siguin ordenadors, mòbils o
“tablets”.
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INFANTS I ADOLESCENTS AMB SISTEMES DE CONTROL PARENTAL A BALEARS

60%

40%

19%

20%

Font: Baròmetres Gadeso. Maig 2020

43%

0%
10-13 anys

14-15 anys

Com podem veure a la Taula 7 el control parental té més intensitat quant més jove s’és. Així el 43% d’aquelles
persones usuàries de les xarxes socials que tenen entre 10 i 13 anys tenen algun tipus de dispositiu
o aplicació que permet als seus pares o tutors limitar l’accés a determinades xarxes o continguts
inapropiats per a aquest tipus de persones.
El percentatge de persones amb aquest tipus de sistemes de control descendeix fins al 19% en el cas
d’aquelles que tenen entre 14 i 15 anys.
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