
Agenda l’Entrevista

En Genís és tot un expert
i divulgador sobre el
món de les  noves
tecnologies i l'impacte
que tenen en la societat.
Ha es ta t  d irec tor
general d'Infonomia, la
x a r x a  d e g a n a
d ’ i n n o v a c i ó ,  i
anteriorment va ser
gerent de les iniciatives
a  In t e rne t  de  l a
Universitat Oberta de
Catalunya. Recentment,
Foment del Treball li ha
atorgat el premi com a
millor ponent de 2010.

ES.- Com veus la situació actual d'exposició a Internet
dels més joves i els dubtes que això genera entre pares i
mares?
GR.- El moment que estem vivint es caracteritza pel fet que
les tecnologies digitals han reduït a zero els costos i la
complexitat de publicar i compartir continguts, i això és un
gran canvi. A la meva generació es van reduir a zero els
costos i la complexitat de generar continguts (fer una foto o
un vídeo, per exemple, va passar a ser molt senzill). Durant
la generació anterior, la dels meus pares, es van reduir
dràsticament els costos i la complexitat de rebre els continguts
a casa. Són tres grans canvis en períodes de només 15 anys,
i per tant culturalment encara no s'ha pogut acabar de pair
tot plegat.

Per als meus pares consumir continguts a casa gratis va ser
una novetat, quelcom que va alterar la manera amb què es
veien pel·lícules de cinema o la publicitat. Els de la meva
generació vam poder començar a generar continguts gràcies
a noves eines digitals, fent coses que abans només estaven
a l'abast de professionals (les fotos de casament en són un
bon exemple). Únicament calia superar certes corbes
d'aprenentatge. Ara el que passa és que qualsevol pot publicar
informació a la xarxa, i això afecta directament a la nova
generació. Però no hi ha encara un costum, la sensació és de
descontrol sobre qui publica què i on, generant sovint rebuig,
dubtes sobre la idoneïtat dels continguts, la seva qualitat...

Cal dir abans de res que la primera reacció de “no pot ser
que es publiqui tant i que estigui a l'abast de tothom” és
clarament antidemocràtica. Amb el “no m'agrada” no hi ha
futur i ens porta a la manca de llibertats. El repte és l'educació.
En aquest sentit, crec que només puc educar el meu fill per
a un espai hiperdens de continguts si l'acostumo a moure's i
funcionar-hi a dins. Només el podré educar si l'exposo a
Internet. Tard o d'hora aquest és el mon on es desenvoluparà
i és imparable. De fet, prefereixo que el meu fill s'eduqui en
un espai on hi ha seixanta diaris, si a casa l'ajudem a construir
criteris sobre quins són els indispensables, que no un espai
on n'hi hagi només tres, de diaris.

ES.- I com enfoques aquest acompanyament? Amb quin
criteris creus que es pot actuar?
GR.- L'equip informàtic a casa és un recurs compartit i per
tant s'ha d'utilitzar en un espai comú. Fins que no arribes a
certa edat -jo com a pare crec que no pots tenir el teu propi
ordinador-, no considero bo que construeixis el teu món
relacional digital en un espai tan privat. A més, com a adult
et genero el dubte que fins a quin punt puc arribar a saber el
que fas. És com dir “ja sé el que feies l'altre dia al carrer”.
Igual que quan els nois fan quelcom bo o dolent en un espai
públic: me’n puc assabentar.

Un altre tema important és que no tots els pares estan capacitats
per a un correcte ús de la tecnologia. Ara està molt de moda
dir que els joves són nadius digitals, però crec que és un
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ACOMPANYEM-LOS A INTERNET

concepte equivocat. El que determina que facis servir millor
o pitjor la tecnologia no és l'edat, sinó la freqüència d'ús
orientada a objectius, a resolució de problemes. Això és el
que marca la diferència. No és un tema d'edats sinó d'actituds.

Gent que resol bé per Internet com trobar hotel, comprar
bitllets d'avió, fer una comanda al supermercat, superar una
pantalla de videojoc, fer els deures, trobar feina, etc.

Jo animaria els fills a respondre problemes fent servir Internet.
Per exemple, aquest estiu vam anar de vacances una setmana
a una ciutat i els vam proposar (però com un joc, no es tractava
d'educació! :) que la programació d'activitats de tot un dia fos
cosa d'ells, un mes abans. Havien de decidir i planificar-ho
tot (on dinar, com arribar, distàncies, a quin museu anar i els
horaris, preus, etc.) i només ho podien resoldre per Internet.
Compartíem la planificació d'un viatge familiar. Si al meu fill
no l'exposo a un ús normal i quotidià d'Internet el handicapo
per a un món cada cop més connectat, on haurà de viure.

Per contraposició al concepte de nadius digitals faria servir el
d'orfes digitals. Hi ha nens i nenes que es troben a Internet
sense pares, perquè el pare o mare no hi és per manca de
motivació, d'interès, de recursos, d'actitud, de capacitat... La
dels nostres fills és una generació massiva d'orfes digitals. Els
pares no són els seus referents per a educar-se en aquest entorn
digital. Fent un altre paral·lelisme, igual que els meus pares
no eren una referència per a mi a l'hora d'educar-me en relació
a temes de drogues o de sexualitat. Quan el meu pare em deia
“nen, vine que hem de parlar d'això de les drogues, que és
molt perillós”, jo pensava que ell no tenia idea del que parlava
i jo sí, que a diferència d'ell havia vist situacions on hi havia
drogues. No li reconeixia autoritat per a moralitzar-me.
Actualment hi ha molta mainada que no reconeix l'autoritat
del pare o la mare per a opinar sobre el Facebook o els fòrums.

Per Kim Rizvi

Xifres Per Moisés Espinosa
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els pares opinen

AMPAPA t

ES.- I respecte als telèfons mòbils?
GR.- El mòbil és *el* dispositiu, no en tinc cap dubte. Cada
cop més tota la meva capa digital l'hauré d'administrar amb
un dispositiu mòbil. El que augmentarà els meus nivells
d'eficàcia, social, professional i ciutadana serà l'accés permanent
‘online’ a aquesta capa digital que em dóna informació,
contactes, ajuda, formació. Cal començar a fer-lo servir aviat,
entendre-ho, sentir-se còmode amb aquesta lògica. Quan de
petit aprenia matemàtiques calia anar a classe sense calculadora,
i al final em van dir “saps què, porta la calculadora”. Jo crec
que al final als nens els diran “porteu el mòbil perquè aquest
treball el farem en vídeo”, la càmera serà el mòbil.

ES.- I com veus la introducció de tot això que comentes
a l'educació?
GR.- La meva filla que fa 3r d'ESO diu que els estan ensenyant
a treballar en equip perquè serà una habilitat molt important
en el futur, i per això ha de fer un treball de curs amb dues
companyes de classe... Però el treball en equip on s'hauria
d'entrenar per a ser competitiva i eficaç en la seva vida
professional i social és de tres-centes persones distribuïdes
en el territori. Això és avui dia treballar en equip! Treballar
en una empresa al Poblenou i tenir dos companys a Xile,
mentre hi ha gent que està a Colòmbia amb enginyers a Madrid
i a Londres. No amb dos companys de classe, que anireu junts
a casa d'un a fer un treball, això no em sembla avui dia massa
preparació per a treballar en equip. El context digital ha
canviat dimensions i paràmetres, col·laborar en equip és
indispensable i penso que no és per al que s'està preparant.
Estan estudiant temes que permetrien connectar-se ‘online’
en un aula d'estudi amb alumnes d'altres llocs, però no es fa.
I avui dia no hi ha cap raó tècnica que ho impedeixi, ni de
costos. El disseny educatiu hauria de ser un altre.
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A partir del gener del 2011:

TROBADES TECNOLÒGIQUES de pares i mares.
us hi apunteu?
ampavilaolimpica@gmail.com

LLoc: Butiklan (wifi i billars)


