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LA INFLUÈNCIA DE LA TELEVISIÓ EN ELS INFANTS 

La televisió, com mitjà de comunicació social, es considera un dels mitjans més importants 

per al desenvolupament de la formació i la cultura de les persones, de la democràcia i de la 

defensa dels estats democràtics de dret. La formació de la personalitat en la infància està 

influenciada, entre altres factors, pel mitjà on es desenvolupa el nen. 

Un d’aquests mitjans, cada dia de major difusió, és la televisió, en la qual diàriament 

apareixen nombroses imatges i sons (dibuixos animats, programes de notícies, reportatges, 

cinema, telefilmes, anuncis, retransmissions esportives, concursos, telenovelas, programes 

d’humor, reality shows, etc.), els quals generalment són vists pels nens, en la majoria 

d’ocasions, sense intervenció de persona alguna de la família, el que repercuteix, no sempre 

favorablement, sobre el desenvolupament de la seva personalitat i pautes de comportament. 

L’exposició dels nens, de formació indiscriminada, a les emissions televisives durant 

períodes més o menys llargs repetits planteja nombroses qüestions de summe interès. 

La televisió, que ha estat definida per alguns com “cultura de masses”, s’està convertint en 

la major font d’informació i influència en la vida del nen i dels adults. Ha de tenir com 

funcions principals respecte a la infància les d’informació, formació, educació i oci. Des de fa 

anys en molts fòrums es debat aquest tema. 

La televisió és benvolguda i odiada amb passió, es lloa i es critica, i se suggereixen i 

proposen nombroses mesures perquè compleixi les seves funcions. No obstant això, malgrat 

el pas del temps i d’aquests consells, segueix presentant molts aspectes que ens 

preocupen. Per a fer una anàlisi mesurada dels seus efectes, sota la nostra condició de 

metges és convenient que tinguem presents les següents premisses: 

1) La televisió oferix patrons d’actuació i pautes de comportament que tant els adults com 

els nens vam adoptar a poc a poc en la nostra vida (el que comporta l’assumpció de 

maneres de fer i pensar, en gran part induïdes pel mitjà). 

2) Segons l’informe “Un any de televisió a Europa”, Espanya és el quart país europeu en el 

consum diari de televisió, després de Portugal, Regne Unit i Itàlia. 

3) Nou de cada 10 espanyols veuen diàriament la televisió. 

4) Els nens romanen davant la televisió un temps superior als adults. Segons el mostreig de 

l’estudi general de mitjans, 5.441.000 telespectadores són menors de catorze anys en molt 

diferents horaris. Quan un nen arriba a l’escola, els seus gustos, hàbits perceptivos i fins als 

seus processos mentals han estat ja modelats, en part, pels mitjans de comunicació 

audiovisuals i especialment per la televisió, perquè l’aprenentatge gràcies a ella és més fàcil, 
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requereix menys esforç (s’obté, generalment, per impregnació), i, en definitiva, els nens 

aprenen sense saber que estan aprenent. 

5) Generalment les escoles utilitzen els mitjans complementaris d’ensenyament tradicionals, 

sense incorporar en la seva majoria aquells que són complementaris de l’ensenyament 

(retroprojector, proyectores de diapositives, projecció de cintes de vídeo) i treure profit dels 

seus avantatges. 

S’han realitzat informes i estudis sobre la freqüència de permanència dels nens davant el 

televisor. D’especial importància considerem l’Informi Dietz i les aportacions de l’Acadèmia 

Americana de Pediatria, que confirmen que els nens de 2 a 5 anys van veure la televisió 

unes 28 hores a la setmana, els de 6 a 11 unes 23 hores i els de 12 a 17 unes 21 hores; les 

dades de Nielsen de 1988 són molt semblants, ja que els nens de 2 a 5 anys van veure 

aproximadament 25 hores setmanals, els de 6 a 11 més de 22 hores, i els adolescents de 11 

a 17 hores. En l’enquesta realitzada per Tojo en 1971 es va observar que la televisió es veia 

una mitjana de 75 minuts al dia, mentre que en 1986 es veia més de 2 hores diàries. 

QUINS SÓN ELS ASPECTES POSITIUS DE LA TELEVISIÓ? 

La televisió té, indubtablement, aspectes positius que hem de conèixer i utilitzar. Entre ells 

destaquen entretenir de forma econòmica i descansar de l’estrès, del treball o de l’estudi i de 

les tensions diàries; es tracta d’una forma de distracció barata, excepte en els canals 

codificats i la nova televisió digital; per a alguns es pot convertir en l’únic mitjà de distracció, 

podent trencar la monotonia a la qual desgraciadament estan sotmesos els nens de les 

classes socials més perjudicades; com “finestra oberta” es pot accedir a diferents 

coneixements científics, culturals, històrics i socials; estimula la curiositat; fomenta la 

fantasia i la imaginació; contribuïx a ampliar la visió del món del nen, permetent contemplar 

fenòmens que, de no ser per ella, no serien vists mai, el que permet augmentar la seva 

informació, tant en un sentit quantitatiu com qualitatiu i, com a conseqüència, pot influir 

decisivament sobre la formació del nen; pot ser un element de diàleg, i contribuir a 

augmentar la qualitat de vida de la família si se seleccionen bé els programes (9); suposa un 

potencial que, bé utilitzat, pot ajudar a conèixer valors humans, adquisició d’actituds i estils 

de vida positius i inculcar als televidentes aspectes socials i culturals favorables, no només 

per als nens, sinó per a tota la societat; afavoreix l’aprenentatge, l’educació, la cultura, l’oci, 

la promoció de la salut i de la conducta psicosocial; pot enriquir el llenguatge científic i 

tècnic; contribuïx al civisme i a la solidaritat (mitjançant campanyes de salut, prevenció, etc.); 

pot permetre escurçar distàncies generacionals i de classe; pot, d’una forma grata, senzilla i 

ràpida, sense requerir coneixements previs, contribuir a l’educació (10) i, sempre que sigui 

utilitzada adequadament pels centres educatius, pot constituir un excel·lent mig per a 

l’educació no formal del nen i la seva família. 
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QUÈ ENS HA DE PREOCUPAR DE LA TELEVISIÓ? 

En l’actualitat, ens ha d’inquietar el dirigismo que ostenta en aspectes ètics, morals, 

econòmics i fins i tot ideològics, contribuint en moltes ocasions a crear falses necessitats, 

fomentant el consumisme, el sensacionalisme i la frivolitat amb que es tracten nombrosos 

temes, i que pugui ser un possible mecanisme de distorsió de la convivència familiar. 

La televisió pot ser capaç, també, de crear dependència. Està comprovat que la seva 

influència és major en els nivells socials més baixos quant menor és l’edat del telespectador. 

Cal tenir present que els nens romanen més del 20% de la seva vida enfront d’un televisor. 

Un 13% d’aquest grup de població té un televisor en la seva habitació. 

Segons Rico, un 31% dels nens veuen sols la televisió, del com un 35% prefereixen veure 

pel·lícules i un 31% dibuixos animats. 

Mendoza observa que un 38% dels escolars andalusos passen més de 2 hores enfront del 

televisor. 

Orsini, quant a nens entre 2 i 3 anys d’edat, troba que aquests veuen la televisió una mitjana 

de dues hores i mitjana per dia, i alguns (30%) entre 3 i 8 hores. AL 97% el que més li 

agrada són els anuncis publicitaris, els dibuixos animats a un 83% i les pel·lícules 

sentimentals i policíacas a un 40%. 

QUINS SÓN ELS ASPECTES NEGATIUS DE LA TELEVISIÓ? 

Desgraciadament, al costat dels aspectes positius, la televisió, en la majoria de les ocasions, 

també té nombrosos aspectes negatius. Muñoz García refereix que un adolescent observa a 

l’any 1200 imatges violentes, 14.000 referències al sexe, 2000 anuncis de begudes 

alcohòliques i tabac i 20.000 anuncis comercials, dos terços d’aquests alimentaris. 

En l’estudi de Rico realitzat sobre una setmana de programació televisiva espanyola es 

refereixen 250 homicidis, 848 baralles, 15 segrests d’adults i 14 de menors, 419 tirotejos, 11 

robatoris, 8 suïcidis, 32 captures d’ostatges, 27 casos de tortura, 18 imatges sobre droga, 9 

defenestraciones, 13 intents de estrangulación i 20 escenes d’amor  

La visió del món que oferix la televisió en aquest sentit no es correspon a la realitat, creant 
freqüentment grups socials amb problemes que interpreten a personatges especials, 
negatius, criminals, víctimes o representant treballs auxiliars, sempre manats o dominats per 
uns altres, deformant la imatge de la dona i podent influir en aspectes racials, en la classe 
social o en el sexe. La conseqüència pot ser la repercussió en la pròpia estima segons sigui 
membre del grup o sexe dominant o dominat. 
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