


 PER QUÈ esteu aquí? Amb quina finalitat 

heu decidit participar en aquest taller?

“Por qué y Para qué”

 Quines són les vostres preocupacions?



PREocupacions

OCUPACIONS!



Em preocupo quan dono moltes voltes al problema i penso...:

• “Hi ha pàgines web amb continguts inadequats”
• “El meu fill/a passa masses hores amb el mòbil”

• “La pandèmia ha provocat que el meu fill passi moltes hores tancat i fent ús de pantalles”

M’ocupo quan em centro en buscar solucions:

• “M’interesso per parlar amb el meu fill sobre a quines pàgines accedeix”
• “Proposo regular l’ús que fa del mòbil a través d’un contracte familiar”

• És un moment de RE-NEGOCIAR normes podem flexibilitzar l’ús de les TIC per 
mantenir la interacció social i alhora definir límits clars d’ús i estones lliures de pantalles.



Conceptes clau



Podem 
parlar 

d'Addicció?



Addicció vs Ús excessiu

 La OMS considera que l’ús continuat de les tecnologies pot donar lloc a
un “ús excessiu”, essent reconegut com a una preocupació de

salut pública (WHO, 2014).

 En els manuals de diagnòstic psicològic no es recull, encara, l’ús
addictiu a les tecnologies.



Ús problemàtic d’Internet (PIU, Chen & Kim, 2013)

“Incapacitat per controlar l’ús d’Internet (TIC) que condueix a conseqüències 
negatives en la vida diària”.

- El nº d’hores afecta negativament a aspectes personals i
socials de les nostres vides.

- ÚS EXCESSIU = HORES PROBLEMES



Senyals d’alerta

1. Dediquen molt de temps a estar connectats o a estar jugant, i costa controlar i
frenar el temps que dedica.  pèrdua de control.

2. Es mostra irritable quan no es pot connectar. ansietat i dependència.

3. Comença a baixar el rendiment acadèmic.

4. Comença mostrar desinterès per activitats que abans gaudia fent.

5. Abandona responsabilitats: tasques de casa, higiene personal, activitats
acadèmiques, etc.

6. Progressivament es va aïllant socialment  de la família i els amics.

7. Comença a presentar malestar físic: mal d’esquena, mal de cap, insomni, etc.
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Què diuen les nostres dades?



Has tingut algun problema o experiència negativa com a 

conseqüència de l’ús de les TIC?

Què t’ha passat?



Existeix una EDAT

òptima pel primer 
Smartphone?



NO existeix 
una edat òptima!



Cal plantejar-se...

 Per a què li pot ser útil el mòbil al nostre fill?

 En el nostre context familiar, tenir mòbil aportarà beneficis?

 El nostre/a fill/a és prou madur? Serà conscient dels riscos
derivats de l'ús de l'Smartphone?

 Sabrà gestionar-ne l'ús amb les seves responsabilitats?

Com a pares, estem preparats per educar en l’ús de les

tecnologies al nostre fill/a? Tenim les eines

necessàries per fomentar un ús responsable?



Cal plantejar-se...

De petits els heu ensenyat a ...:

 Esperar que el semàfor es posi en verd, valors com compartir, ser educats, etc.

 També haureu d’ensenyar-los a trobar els continguts adequats a Internet, a
tenir cura de les dades personals, ...

 És important acompanyar-los en una primera etapa de descoberta del seu espai
digital i conversar sobre els riscos i les oportunitats, de manera que, si
mai es troben amb continguts nocius o amb conductes irresponsables, siguin
capaços de reaccionar.



Com podem 
acompanyar l’ús de 

les tecnologies?



Quines 
estratègies

utilitzeu?



MEDIACIÓ ACTIVA OBJECTIU

Acordem normes de manera conjunta. -Mantenir converses per explicar/discutir/compartir  sobre què fan amb les TIC amb 
paraules que els nostres fills puguin entendre.
- Establim normes conjuntament.
-Quan pares i fills volen aprendre conjuntament.
- La més efectiva en adolescents!

Estic a prop seu quan fa ús de les TIC.

L’ajudo a utilitzar determinades app/webs

Si vol fer compres online ho faig amb ell.

MEDIACIÓ RESTRICTIVA OBJECTIU

Prohibeixo que interactuï per xats - Establir normes per limitar i controlar l’ús de les TIC (temps/contingut/moment).
- Conseqüència negativa (càstig) davant conductes inadequades.
- Quan el nostre fill/a és més petit.

Prohibeixo que jugui a jocs online

Prohibeixo que descarregui continguts/app

FILTRES DE CONTROL PARENTAL OBJECTIU

Instal·lo apps per evitar l’accés a determinades
webs/apps, antivirus, ...

-Són mesures de seguretat amb suport tecnològic  per restringir l’accés.
-Quan el nostre fill/a és més petit.
-Quan hi ha sospites d’accés a continguts inadequats (pornografia, jocs de pagament, 

MONITORING (Seguiment) OBJECTIU

Revisar l’historial de cerques que ha fet, revisar 
converses de xarxes socials, etc.

- Controlar i revisar l’ús que fan.
-Quan hi ha sospites de riscos, assetjament a través de XXSS,....



Què diuen les nostres dades?

A casa, tens normes  

d’ús de les TIC?

Els pares segueixen les mateixes 

normes d’ús de les TIC?

Consideres important que 

els pares segueixen les mateixes 

normes que tu?



MEDIACIÓ ACTIVA I COMPARTIDA

Context mediàtic familiar SA i ric en OPORTUNITATS



📵 Arrribem a acords conjuntament, NO prohibim!  crear LÍMITS CLARS.

Fem un decàleg de normes pactades conjuntament i elaborem un contracte 
d’ús de TIC

⚠És important que acompanyem i supervisem MEDIACIÓ ACTIVA, NO
RESTRICTIVA!

Per exemple: parlem sobre el què fan a la xarxa, ens posem al seu costat 
quan estan connectats, dur a terme activitats online conjuntes...

🧩 Espais lliures de TIC (Dieta mediàtica), diversificació activitats de lleure, 
fomentar jugar a l’aire lliure, àpats lliures de pantalles.



👨👩 Els pares, mares i germans actuem com a models d’ús. 

Cal que fem un ús responsable ja que els fills aprenen de les nostres conductes. 

🔄 Aprenentatge bi-direccional (win-win). 

Ells aprenen de nosaltres però nosaltres també podem aprendre d’ells! 

Ens poden ensenyar a conèixer determinades Apps o XS desconegudes. 

✅ PROMOURE les OPORTUNITATS de les TIC : NO crear ALARMA SOCIAL!





Recursos online



eduCAC
https://www.educac.cat/families

https://www.educac.cat/families


Test eduCAC

https://www.educac.cat/families/test-les-families-internet-i-els-vostres-fills

https://www.educac.cat/families/test-les-families-internet-i-els-vostres-fills


 EU Kids Online
http://www.lse.ac.uk/media-and-
communications/research/research-projects/eu-kids-
online

http://www.lse.ac.uk/media-and-communications/research/research-projects/eu-kids-online


Moltes gràcies per 
la vostra atenció!

merche_martin77@hotmail.com

sara.malo@udg.edu
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