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Estimadas nais e pais

A pesar dos esforzos realizados no eido da prevención, as condutas adictivas entre a mocidade
seguen a ser un dos principais problemas sociosanitarios tanto en Galicia como en España.

A  Estrategia Nacional sobre Adicciones 2017-2024 advirte de problemas concretos que precisan
unha rápida resposta institucional como pode ser toda a problemática relacionada co uso masivo de
Internet, as redes sociais e as tecnoloxías, nomeadamente a adicción aos videoxogos e ás apostas
en liña, que “enganchan” literalmente cada vez a un maior número de menores e que están a xerar
non poucos problemas de convivencia, tanto para as familias, como para os centros educativos.

Neste  sentido,  son  moitos  os  pais  que  se  preocupan  polo  feito  de  que  os  seus  fillos  estean
demasiado tempo fronte á pantalla e pregúntanse os efectos que este tipo de comportamento pode
ter nos seus fillos/as. Non hai dúbida de que esta práctica está asociada, nun número importante de
xóvenes, con algúns efectos negativos e nocivos para a saúde. Algúns están moi involucrados nas
redes sociais, ou nos videoxogos, etc., aillándose do mundo real e mesmo poden sentir que a súa
vida real é o xogo.

Para facelo posible necesitamos a colaboración de toda a comunidade educativa, polo que vos
convido  a  participar  activamente  no  desenvolvemento  dun  estudo  científico  coordinado  por
investigadores  da  Universidade  de  Vigo,  e  liderado  por  Dr.  Manuel  Isorna  Folgar,  Profesor  na
Facultade de C.C. Educación , na  Área de Personalidad, Evaluación  y Tratamiento Psicológico. O
procedemento para a recollida da información consistirá na cumplimentación de maneira voluntaria
dun breve cuestionario, por parte do alumnado do noso centro. Os datos serán recollidos polos
docentes do departamento de matemáticas, que está a colaborar nesta investigación, sempre de
xeito  coordinado  coa  dirección  do  centro,  tentando  non  interferir  na  actividade  docente.  O
cuestionario cubrirase  de  maneira individual e garantindo o anonimato e a confidencialidade
das respostas,  xa que  en ningún momento se lles pedirá ao alumnado ningún tipo de dato
persoal ou identificativo.  Aquelas familias que desexen non participar no estudo poderán non
facelo, e deberán de comunicalo expresamente enviando debidamene cumprimentado o documento
que  atoparán  na  páxina  web  do  centro,  na  sección  de  departamentos,  no  departamento  de
matemáticas.

Estamos  convencidos  de  que  a  realización  de  traballos  coma  este  son  fundamentais  para
desenvolver políticas educativas e de prevención realmente eficaces e á altura dos novos tempos.
Agardo  poder contar coa vosa colaboración para así, entre todas e todos, seguir avanzando na
procura dun futuro mellor para a nosa mocidade.

En Santiago de Compostela, a 7 de xuño de 2021

A Dirección do centro

I. E. S. EDUARDO PONDAL 
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