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VÍDEO D’INICI

“Lo que produce la adicción al celular”

https://www.youtube.com/watch?v=x-5b5Aqsi4o

¿ REALITAT / FICCIÓ ?

INTRODUCCIÓ
“Com que el mòbil s’ha convertit en un aparell d’ús
quotidià continu, al costat del seu ús correcte, apareix
paral·lelament el seu mal ús. En altres paraules, un abús
que pot conduir a la dependència excessiva i l’alteració de
pautes de conducta personals i socials que fins i tot, en
graus extrems, podrien considerar-se patologies clíniques”

L’EVOLUCIÓ DE LA
TECNOLOGIA

AVANTATGES/INCONVENIENTS
AVANTATGES
1. Permet accedir a un nou món gairebé il·limitat d’informació.
Brindant noves vies de comunicació, facilitant nous espais
de relació, diversió, oci...
2. Gran aparell per a la comunicació, ja sigui al costat de casa o
a l’altra punta del món.
3. Seguretat al saber que si sorgeix qualsevol emergència, es
pot fer una trucada ràpida i de seguida serem atesos.
4. Des de quasi tots els telèfons mòbils es pot accedir a
diverses xarxes socials, internet, parlar per xats com
whatsapp...
5. Càmera de fotos, càmera de vídeo, cronòmetre,
despertador...

INCONVENIENTS:
1. Pèrdua d’intimitat (penjant les nostres dades i informació
diversa a les xarxes socials...) que dóna lloc a: abusos a
menors, la penja d’arxius perillosos o nocius per a altres,
assetjament...
2. Pèrdua del silenci
3. Coneixements que s’han de tenir per poder-ne fer ús
4. Diners per poder-lo comprar
5. Entrar a diversos grups socials
6. Escriptura abreujada, idioma nou
7. Símptomes i trastorns
8. ADDICCIÓ AL TELÈFON MÒBIL 

COM AFECTA L’ADDICCIÓ
ALS ADOLESCENTS/JOVES?
• Neixen amb la tecnologia a les mans = coneixement alt de les
TIC

• Pares no poden controlar la situació  ells no controlen les
TIC

• Més probabilitat de fer-ne un mal ús

SÍMPTOMES I TRASTORNS

ALTERACIÓ EN LES RELACIONS SOCIALS

TENDINITIS ALS DITS DE LA MÀ

Aquesta lesió pot sortir quan:
• Es fa el mateix tipus de moviments cada
dia
• Es fa massa força sobre les articulacions o
se sobrecarrega una zona
• Podem veure una fotografia que ens
il·lustra una mà i els tendons que la
formen, per entendre millor el concepte
de tendinitis.
• Es fa un esforç repetitiu durant un temps
llarg determinat

NOMOFÒBIA
Por irracional a romandre fora de contacte amb el teu telèfon mòbil, o amb la
tecnologia en general
Conductes de les persones que pateixen nomofòbia:
• Controlar contínuament si tenen trucades perdudes o l’estat dels contactes de
whatsapp, l’actualització de xarxes socials
• Mirar si tenen missatges o comunicacions, buscar en arxius del mòbil, com per
exemple l’àlbum de fotos per deixar de costat la realitat en la qual estan
immersos

• Controlar cada dos per tres l’estat de la bateria per por de quedar-se sense i no
poder-lo utilitzar quan ells vulguin.
• Obtenir nivells molt alts d’ansietat si s’obliden el mòbil a casa.
• Comprovar sovint si han sortit actualitzacions noves per a qualsevol aplicació, i si
hi són, descarregar-se-les ràpidament i provar-les en el mateix moment, encara
que estigui menjant, parlant, estudiant, a la feina...
• Veure si tenen el mòbil damunt (a la butxaca de la jaqueta, motxilla...) per por de
perdre’l mentre caminen, per exemple.

L’EXTIMITAT
Voler exterioritzar o exhibir allò que considerem íntim, i ensenyant als altres
allò que únicament volem mostrar
Divulgació de les nostres experiències, pensaments, sentiments... ampliant el
cercle de la intimitat fins al punt de compartir la nostra vida interior amb una
audiència invisible dels usuaris d’Internet  El que comença sent personal, es
converteix en col·lectiu
La intimitat ja no és una cosa que es preserva en els cercles més interns de les
persones, sinó que es projecta en totes les direccions
EL PHUBBING
Persones assegudes a la mateixa taula per menjar i que només fan cas dels
seus telèfons mòbils

VIBRANXIAETY
Imaginar-nos sorolls o vibracions que en realitat el nostre mòbil no proporciona
en aquell mateix moment
EX: anar corrents a veure el teu telèfon mòbil quan has sentit un soroll que
provenia d’ell, i resulta que aquest no havia fet res, creure que el mòbil vibra
però en realitat no ho feia  Això és degut a una forta obsessió o dependència
d’aquest aparell electrònic.
De moment no és considerada una malaltia molt greu per a la persona, però es
creu que si la dependència augmenta pot acabar sent un gran problema per a
l’usuari.
SEXTING
Divulgació d’imatges o vídeos de caire pornogràfic mitjançant el telèfon mòbil
EX: Miley Cyrus

El sexting comporta conflictes legals de pornografia infantil i corrupció de
menors.

EL VAMPING (adolescents 15-17 anys)
Fer ús del mòbil abans d’anar a dormir
Els adolescents (tant nois com noies), queden immersos dins del seu aparell
electrònic fins altes hores de la nit, causant així, que cada cop l’adolescent dormi
menys hores.
Phombies = adolescents que la realitzen
ESTRÈS
Símptoma provinent de l’addicció excessiva al mòbil. El solen patir les persones
que són excessivament addictes al seu dispositiu mòbil.

IRRITABILITAT
La persona es mostra més rondinaire, s’enfada per tot i de manera
desproporcionada, sobretot quan se l’insisteix a deixar el mòbil una estona
ESTAT D’ÀNIM OSCIL·LANT
La persona que pateix aquest tipus de trastorn passa amb facilitat de mostrar-se
receptiu, simpàtic i afectuós, a estar poc comunicatiu, tancat al seu propi món,
l’irrita que li preguntin pel seu dia a dia i se’l percep trist

SOLUCIONS POSSIBLES
• SI EL GRAU D’ADDICCIÓ ÉS BAIX O MITJÀ:
- Posar mesures dins de casa, a l’escola... Com per exemple:
quan s’arriba a casa, deixar el mòbil en un cistell, no agafar-lo
durant es sopa o s’estudia...
- Restringir-ne/prohibir-ne l’ús a algunes hores del dia, a certs
llocs...
- Fer-lo servir menys i intentar no estar sempre pendent d’ell

• SI EL GRAU D’ADDICCIÓ ÉS ALT:
- Contactar ràpidament amb psicòlegs especialistes amb
aquestes addiccions, o amb psicòlegs experts en adolescents i
joves

ENQUESTA PERSONAL:

• 2 PRIMERES PREGUNTES:
2 respostes de SÍ = probabilitat de no ser addicte
1 resposta de Sí = possibilitat de ser addicte
0 respostes de SÍ = possibilitat de ser addicte

*Avaluï les següents preguntes per solucionar dubtes*

• 3 ÚLTIMES PREGUNTES:
3 respostes de SÍ = possibilitat de ser addicte, prengui mesures
dràstiques i intenti solucionar el problema el més aviat possible
2 respostes de SÍ = possibilitat de ser addicte. Intenti que el
trastorn no vagi a més
1 resposta de SÍ = probabilitat de no ser addicte

Life is what happens to you
while you're looking at your
Smartphone
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