


Què es AIS?Què es AIS?

PRESENTACIÓ D’AISPRESENTACIÓ D’AIS

� ENTITAT PRIVADA, INDEPENDENT, SENSE 
ÀNIM DE LUCRE 

�FUNDADA L’ANY 1977 COM A ASSOCIACIÓ 
PRO-JOVENTUT, CENTRADA EN 
L’ASSESSORAMENT EN SECTESL’ASSESSORAMENT EN SECTES

� ACTUALMENT S’INCLOUEN LES SOCIOADDICCIONS

�CENTRE SANITARI DE SALUT MENTAL (RESOLUCIÓ DIRECCIÓ 
GENERAL DE RECURSOS SANITARIS. REGISTRE E 08643160)

� FORMEN PART DE LA XARXA PÚBLICA DE CENTRES DE SALUT MENTAL 
I ADDICCIONS.



� NO INGESTA DE SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES.

� COMPORTAMENTS DE DEPENDÈNCIA, VINCULATS A ACTIVITATS 
HUMANES DIVERSES I GENERALMENT PLAENTS. 

� PÈRDUA DE CONTROL DAVANT L’OBJECTE D’ADDICCIÓ.

Característiques...com són?Característiques...com són?

SOCIOADDICCIONSSOCIOADDICCIONS

� PÈRDUA DE CONTROL DAVANT L’OBJECTE D’ADDICCIÓ.

� NEGACIÓ DEL PROBLEMA

� PÈRDUA D’INTERÈS CAP A ALTRES ACTIVITATS GRATIFICANTS.

� PERJUDICIS GREUS SOCIALS, PSICOLÒGICS I FÍSICS A L’ADDICTE,A 
LA SEVA FAMÍLIA I EL SEU ENTORN.

� PERSISTIR EN LA CONDUCTA MALGRAT PATIR AQUESTES 
CONSEQÜÈNCIES NEGATIVA



Tipus de socioaddiccionsTipus de socioaddiccions

SOCIOADDICCIONSSOCIOADDICCIONS

RELACIONS PERSONALS

Dependencies grupals

Dependencies  interpersonals
Dependencies emocionals 

US DE SERVEIS I OBJECTES

Mòbil SMS

TV

Compres 

JOC INTERNETJOC 

Joc patològic

Videoconsoles

Jocs de rol

INTERNET

Jocs online

Cibersexe

Xarxes socials

TREBALL

Workoholics

Personalitat tipus A

AUTOIMATGE CORPORAL

Trastorns alimentaris

Vigorexia

SEXE



Característiques personalsCaracterístiques personals

FACTORS DE RISCFACTORS DE RISC

ADDICCIÓ A INTERNETADDICCIÓ A INTERNET
ADDICCIÓ AL MÒBIL …ADDICCIÓ AL MÒBIL …

IMPULSIVITAT
BAIXA COMUNICACIÓ AMB LA FAMÍLIABAIXA COMUNICACIÓ AMB LA FAMÍLIA
INESTABILITAT EMOCIONAL(DISFÒRIA)
MANCA D’HABILITATS SOCIALS
CARÀCTER INTROVERTIT
INSEGURETAT
BAIXA AUTOESTIMA
BAIXA TOLERÀNCIA A LA FRUSTRACIÓ
ESTAT DEPRESSIU
ANSIETAT
EDAT



Senyals d'alarmaSenyals d'alarma

DETECCIÓ DEL PROBLEMADETECCIÓ DEL PROBLEMA

�S'HA ANAT DONANT UN INCREMENT PROGRESSIU DEL TEMPS DEDICAT 
A LA CONDUCTA. MANCA DE CONTROL.

� INCAPACITAT PER ATURAR LA CONDUCTA

� DAVANT UNA ABSTINÈNCIA AUTOIMPOSADA O OBLIGADA ES� DAVANT UNA ABSTINÈNCIA AUTOIMPOSADA O OBLIGADA ES
DONEN REACCIONS ADVERSES (ràbia, agressivitat, autolesions ...)
MENTIR U OCULTAR SOBRE EL TEMPS QUE ES DEDICA A LA
CONDUCTA DE DEPENDÈNCIA.

� LA MAJOR PART DEL TEMPS EL PENSAMENT VERSA SOBRE LA
CONDUCTAADDICTIVA I SOBRE EL QUE ES FARÀ O PODRIA FER.



Senyals d'alarmaSenyals d'alarma

DETECCIÓ DEL PROBLEMADETECCIÓ DEL PROBLEMA

� PROBLEMES D'ATENCIÓ I CONCENTRACIÓ.
� PERSISTÈNCIA EN LA CONDUCTA MALGRAT LES CONSEQÜÈNCIES 
NEGATIVES

� ALTERACIONS DE L'ESTAT D'ÀNIM (irritabilitat, depressió ...)
� MAGNIFICAR ELS BENEFICIS DE L'ADDICCIÓ.

� DETERIORAMENT DE LES RELACIONS SOCIALS, PERSONALS, � DETERIORAMENT DE LES RELACIONS SOCIALS, PERSONALS, 
AIXÍ COM ABANDONAMENT DE LES ACTIVITATS D'OCI.

� LES PERSONES DE L'ENTORN CONSIDEREN QUE LA PERSONA TÉ 
UN PROBLEMA.



DadesDades que que ensens informeninformen

NO NOMÉS ADDICCIÓNO NOMÉS ADDICCIÓ

JOVES I OCI DIGITAL. INFORME SOBRE LA UTILITZACIÓ D’EINES DIGITALS PER 
PART D’ ADOLESCENTS A ESPANYA.

Daniel Aranda, Jordi Sánchez-Navarro y Carlos Tabernero. 2009. (UOC)
2.054 enquestes. Població espanyola amb edats entre 12 i 18 anys:

� Dels adolescents entre16 i 18 anys, un 13,16% declara estar gairebé sempre 
connectats i un 14,9 % es connecta entre 10 i 12 hores setmanals

� Destacar, que el 67,1% dels adolescente afirma no tenir cap tipus de restricció.

� A Catalunya un 41,3% utiliza molt la xarxa per jugar, superant ampliament el 12,8% 
del global, i un 57,9% diu utilizar-la molt per parlar amb amics, lluny  del 79,5% de la 
resta  de l’estat.

� La mitjana d’ amics que tenen en la seva xarxa social és de135,26 persones. Un 4,5%
té als seus  professors en els seus  contactes i només un 5,5% als seus pares.

connectats i un 14,9 % es connecta entre 10 i 12 hores setmanals

� 94,5% acostuma a fer-ho a casa, 59,2% diu fer-ho a la seva pròpia habitació.



Què fan els nostres joves?Què fan els nostres joves?

CONÈIXER = PREVENCIÓCONÈIXER = PREVENCIÓ

� El Messenger és l'eina de comunicació més utilitzada 94,8%

� Tuenti és la plataforma més coneguda i usada pels adolescents a l'estat espanyol,
amb el 48,4% de les mencions, seguida a gran distància de Fotolog amb el 17,3%. Cal
destacar que en les comunitats autònomes de Balears i Catalunya aquesta relació

� El 88,8% dels adolescents de 15 anys té creat un perfil en una xarxa social.. 

destacar que en les comunitats autònomes de Balears i Catalunya aquesta relació
s'inverteix, tant en ordre com en magnitud, Fotolog és la més usada per un 45,8% i en
segona posició trobem Facebook amb un 28,1%



Xarxes SocialsXarxes Socials, Messenger, Blogs…, Messenger, Blogs…

INTERNETINTERNET

TUENTI http://www.tuenti.com El seu funcionamient és molt similar al de Facebook, la diferència
més important és que està adreçat a població espanyola i només es pot accedir a ell per invitació
directa d’un altre usuari.

FOTOLOG, METROFLOG… http://www.fotolog.com compta amb 32.634.707 membres. És una
moda entre els adolescents. Hi ha estadístiques que reflexen que un 58% dels usuaris (PhotoBlog)
són menors de 18 anys.

FACEBOOK http://www.facebook.com/ compta amb 800 milions d'usuaris al món, 13 milions usuaris actius a
Espanya (s'han connectat en els últims 30 dies), a Barcelona 2.281.000 usuaris actius. Dels usuaris espanyols
actius al febrer 2011, el grup més representatiu es compon per dones i homes entre 25 a 34 anys, després el
segueix el grup d'entre 35 a 44 anys i en tercer lloc el de entre 19 a 24 anys. 410,320 persones entre 55 i 64 anys.

directa d’un altre usuari.



ALTRES RISCOS MÉS ENLLÀ DE L'ADDICCIÓALTRES RISCOS MÉS ENLLÀ DE L'ADDICCIÓ

CONTINGUTS NOCIUS: 
pornografia d'adults, violència, consum drogues, sectes, incitació al suïcidi, 
foment de trastorns alimentaris ...

CONTINGUTS IL � LEGALS:
pornografia infantil, informacions racistes, grooming (assetjament sexual) ...

foment de trastorns alimentaris ...

COMERÇ ELECTRÒNIC: publicitat abusiva, compra sense permís dels pares, 
donar dades personals ...

Especialment vulnerables els menors.

FALSA INTERACCIÓ SOCIAL:
en comunitats virtuals, xat, Messenger ...



VIDEOJOCS / JOCS ON-LINEVIDEOJOCS / JOCS ON-LINE

*Jóvenes y ocio digital. Informe sobre el uso de herramientas digitales por parte de los adolescentes en España. (UOC 2009)



Qué fa que Qué fa que siguinsiguin tan tan addictiusaddictius??

ADDICCIÓ ALS JOCS ON-LINEADDICCIÓ ALS JOCS ON-LINE

Els jocs on-line tenen unes característiques que els fan especialment
addictius a les persones amb certa vulnerabilitat.

1. La sensació d’ INTERACCIÓ PERSONAL que es crea entre els
participants. S’arriba a confondre la realitat virtual amb el món real.

2. SEMPRE SUPOSEN UN REPTE, una superació i un reconeixement per2. SEMPRE SUPOSEN UN REPTE, una superació i un reconeixement per
part dels altres jugadors. Això comporta una millora en l’autoestima.
Aquests jocs donen a la persona un paper molt específic (sacerdot,
bruixot, capità) que es converteixen en fonamentals per a la resta dels
seus companys, així, el jugador te una sensació ficticia de ser
necessari, de tenir un gran compromís i vincles molt forts.

3. El DISSENY que tenen resulta molt atractiu per als joves.

4. Són jocs INFINITS, mai s’acaben.



MÒBIL...MÒBIL...

El telèfon mòbil és un altre dels aparells la utilització dels quals
és pràcticament majoritaria entre els menors d’edat. El 32,5%
dels nens de 10 anys te un, una xifra que es va incrementant
significativament fins a arribar al 87,3% en la població de 15
anys.

Segons un estudi recent, a Catalunya hi ha un 10% d’Segons un estudi recent, a Catalunya hi ha un 10% d’
adolescents que diuen “passar-ho malament” si no tenen el
mòbil.

Altres situacions analitzades:

9% dels menors ha rebut imatges pornogràfiques mitjançant el mòbil, un 19%
reconeix haver enviat missatges amenaçadors a altres persones i un 18% ha estat
assetjat mitjançant els missatges que ha rebut al seu mòbil.

Els adolescents donen fàcilment el seu número a desconeguts i un 7% xateja amb gent
que no coneix.



Escola pares i nensEscola pares i nens

PREVENCIÓPREVENCIÓ

És una representació de teatre de petit 
format amb debat posterior. A partir de 
quatre actes (consoles de joc, un xat, el 
mòbil i la televisió), es convida a fer una 
reflexió i debatre sobre l’ús de les 
pantalles. És una activitat lúdica i 
educativa que es pot realitzar en una 
aula, conduïda per dues actrius 
educadores.



Abordatge dels paresAbordatge dels pares

PAUTES DE PREVENCIÓPAUTES DE PREVENCIÓ

A nivell general, és important tenir en compte:

• Establir una bona comunicació familiar a partir d’ una relació de confiança que ens 
permeti parlar i dialogar de forma sincera i oberta. Els pares han d’implicar-se en el món 
dels seus fills, en els seus interessos i en el que fan.
• Pactar i establir uns límits i regles que els permeti aprendre a controlar-se i no actuar • Pactar i establir uns límits i regles que els permeti aprendre a controlar-se i no actuar 
impulsivament (ex. horaris, no portar mòbil al col�legi…)

• Potenciar en els nostres fills des de ben joves activitats d’ oci saludables (esport, 
lectura…) al marge del consumisme i  sense la necessitat de la mediació de les tecnologies.
• Cap activitat d’ oci pot implicar un abandonament de les responsabilitats ni tampoc de les 
relacions socials i altres activitats lúdiques.
• Control econòmic: amb  el mòbil s’ha d’establir un saldo màxim setmanal i no permetre 
que es recarregui. El contracte és millor de tarja perque ajuda a controlar.



AbordatgeAbordatge delsdels parespares

PAUTES DE PREVENCIÓPAUTES DE PREVENCIÓ

• Ensenyar als nens les importants diferències entre realitat virtual i la veritable realitat.

• Ensenyar, sense ser alarmistes i sense espantar-lus, els riscos que té parlar amb 
desconeguts, donar dades personals, etc.

• Situar l’ ordinador en un lloc comú de la casa (menjador) i mai a la seva habitació. Si no
és possible situar-lo de manera estratègica, la pantalla de cara a la porta i mantenir-la
oberta, de manera que els continguts que s’estan consultant  són fàcils de  mostrar.

desconeguts, donar dades personals, etc.

• No deixar navegar al nen SOL, intentar que sigui sempre amb un adult a casa. Es   
convenient mantenir sempre actiu algun tipus de filtre de continguts amb els petits.

• Quan juguen  o naveguen s’ha d’intentar que no ho facin de manera continuada durant molt
de temps, establir pauses cada hora. (ex: pausa per berenar). També es bo que ho facin en
companyía d’amics i familiars

• Tenir clara la importància que com a models tenen els pares. Els nens imitaran i
naturalitzaran els comportaments observats en els adults.

• Ajudar als nens a desenvolupar una bona  autoestima i habilitats socials que els permetin
establir unes adequades relacions interpersonals.





RECURSOS A LA XARXARECURSOS A LA XARXA

PROTEGELES.COM Organització formada per professionals que pertanyen a diferents camps: experts en
seguretat infantil, pedagogs... Entre les seves funcions està la denúncia contra la pornografia infantil a Internet,
desenvolupament de projectes i campanyes preventives, creació de recursos per a la sensibilització, així com
materials didáctics, etc.

PORTALDELMENOR.ES Portal web dedicat als menors. El seu objectiu és oferir una navegació segura i de
qualitat. De la mateixa manera ofereix als alumnes nombrosos i diversoss recursos, així com línies d’ajuda i
atenció que els permetin afrontar diferents problemes i situacions.















AISAIS

 

Av. Diagonal, 430, 1r 1ª 08037 Barcelona 
933013024933013024

E-mail: ais@ais-info.org              lmerino@ais-info.org

www. ais-info.org


