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Salut

El portàtil a l'aula, un altre risc per al mal d'esquena
Taules i cadires no s'adapten a l'ús de l'ordinador a classe

El llibre digital treu pes de la motxilla però pot causar males postures

Els fisioterapeutes visitaran les escoles per promoure bons hàbits
09/09/10 02:00 - BARCELONA - MARTA CIÉRCOLES

Tot  i  el  gran  avenç  que,  en  termes  educatius,
suposa  la  introducció  progressiva  d'ordinadors
portàtils a les aules, la mesura pot acabar passant
factura a la salut dels alumnes, si  no s'acompanya
de canvis en el mobiliari escolar. El mal d'esquena,
un problema que ja pateix un de cada deu nens als
deu anys, podria afectar encara més menors mentre
les taules i cadires de les aules no s'adaptin a l'ús
habitual de l'ordinador. El Col·legi de Fisioterapeutes
de Catalunya (CFC) ha alertat  de la necessitat de
tenir  en  compte  principis  bàsics  d'ergonomia  en
l'àmbit  escolar.  Per  promoure  els  bons  hàbits  posturals,  el  col·lectiu ha  posat  en marxa  una  campanya
informativa adreçada a docents, pares i alumnes.

L'aparició del mal d'esquena en edats infantils no s'explica per una única causa, però cal tenir en compte que
els nens passen moltes hores a l'escola i que “els hàbits posturals s'aprenen entre els quatre i els deu anys”,
afirma el vicedegà del CFC, Manel Domingo. En aquestes edats, una motxilla massa carregada, una taula
massa alta o una cadira que deixa les cames penjant són elements de risc perquè els infants desenvolupin
patologies d'esquena.

“Hem detectat grans mancances en qüestions d'ergonomia i d'hàbits posturals a les escoles”, assegura Manel
Domingo. “No pot ser que els alumnes de set anys facin servir les mateixes taules i cadires que els alumnes
de dotze. L'ideal seria disposar de cadires regulables”, afegeix el vicedegà.

Una altra qüestió és que la mateixa taula que l'any passat va servir per treballar amb llibres i llibretes aquest
curs haurà d'acollir un ordinador. “Però no s'ha tingut en compte que, si els alumnes també han de prendre
notes en paper, necessitaran més espai i, per tant, taules més grans”, explica Domingo. A més, la pantalla de
l'ordinador s'hauria d'elevar una mica per evitar que els alumnes forcin el coll cap avall i apareguin problemes
de cervicals.

Pel que fa a l'excés de pes de les motxilles, els fisioterapeutes insisteixen que la càrrega no hauria de superar
el 10% del pes del nen. Mesures pràctiques, com ara instal·lar taquilles a les escoles –perquè els alumnes
puguin deixar-hi el material que no faran servir a casa– o editar llibres de text en fascicles, resulten de gran
utilitat.

Més enllà de l'escola, també hi ha aspectes a millorar dins de casa, per exemple, a l'hora de triar escriptori i
cadira, o de comprar un sofà prou alt perquè els malucs no quedin massa flexionats. A més, segons Domingo,
els pares haurien de controlar que els nens mantenen una distància d'almenys dos metres amb la pantalla
quan juguen a la consola i evitar que en facin un ús abusiu. I un últim consell, afegeix Domingo: “Activitat física
dins i fora de l'escola”.
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