
CRITERIS SOBRE USOS ACCEPTABLES D’INTERNET 

 

En l’àmbit educatiu Internet s’erigeix en un valuós instrument de treball i informació tant per 

al professors com per a l’alumnat i les seves famílies, però també en una arma d’efectes 

imprevisibles que ha de ser utilitzada amb responsabilitat i precaució. Abans que sorgeixi el 

problema, els responsables han d’establir un conjunt de normes bàsiques i elementals 

relatives a la navegació a Internet. 

 

No tota la informació que s’ofereix està degudament contrastada, però, amb les precaucions 

adequades, els avantatges que ofereix són majors que els inconvenients. 

Cal tenir en compte que un dels objectius de l’educació és promoure una convivència basada 

en valors i que aporti una formació social, científica i tècnica adaptada a les noves realitats. 

Per això, les TIC són fonamentals com a eina docent perquè: 

- Obren les portes a l’alumnat a tot un univers de coneixements i informacions de 

qualsevol tipus. 

- Potencien el desenvolupament de l’esperit crític de l’alumnat. El capaciten per a poder 

filtrar i triar aquella informació que realment cobreixi les seves necessitats expectatives. 

- Degudament guiat pels seus educadors, fomenten el seu sentit de la responsabilitat al 

prendre consciència que ‘no tot val’ en el web. 

- Fomenten el treball col•laboratiu. Per mitjà de la formació de grups de treball els 

alumnes cooperen en la recerca d’informació d’interès relativa al tema en qüestió i aprenen a 

consensuar punts de vista i opinions diverses. 

- Completen i amplien la seva base formativa al disposar d’informació a la qual seria 

complex i inclús impossible d’accedir en altres circumstàncies. 
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Recomanacions per al bon ús d’Internet a casa i en espais digitals 

• Feu un bon ús de les tecnologies; els nens i els joves sovint imiten els membres de la 

família. 

• Eviteu que els vostres fills tinguin el televisor, la consola o l'ordinador a la seva 

habitació. Instal•leu-los en un lloc comú de la casa. 

• Utilitzeu filtres i opcions de seguretat en el navegador per bloquejar espais webs no 

desitjats. 



• Intenteu que els vostres fills no tinguin mòbil propi fins als 13 anys. Abans d'aquesta 

edat no tenen prou criteri per utilitzar-lo adequadament. Si cal, poden fer servir algun mòbil 

familiar de manera esporàdica. 

• Planifiqueu l'horari d'ús de qualsevol aparell tecnològic i limiteu el temps que passen 

davant la consola de joc. 

• Parleu amb els vostres fills sobre les tecnologies digitals de manera habitual per tal que 

pugueu tractar dels beneficis i dels perills que poden suposar. 

• Ensenyeu-los a valorar els diners que costen els aparells tecnològics i el que suposa 

econòmicament voler tenir els últims models. 

• Quan els compreu o si algú els regala un aparell tecnològic, convé que arribeu a un 

pacte d'ús amb els vostres fills: temps d'utilització, com compartir-lo, normes que han de 

complir... 

• Feu un bon ús de les tecnologies digitals; els nens sovint imiten els membres de la 

família. 

• Vigileu que no juguin massa estona amb videojocs, ordinador... Un ús excessiu pot 

provocar que els vostres fills tinguin després problemes d'atenció en el seu seguiment escolar, 

aïllament social... 

• Feu-los reflexionar sobre quanta estona i en quins moments utilitzen les tecnologies 

digitals. Assegureu-vos que fan altres activitats d'oci alternatives importants per al seu 

desenvolupament, com jocs esportius, grups d'esplai, teatre, lectura... D'aquesta manera esteu 

afavorint les seves relacions socials, eviteu el sedentarisme i fomenteu un creixement 

saludable. 

• Mireu la televisió amb ells, per així poder-los ajudar a fer les valoracions sobre els 

programes que veuen, per tal que en treguin un profit educatiu i potenciïn el seu sentit crític.  

• Apagueu el televisor a les hores dels àpats per fer d'aquest espai un moment de relació 

i conversa i així establir més vincles afectius amb ells. 

• Jugueu alguna estona amb els vostres fills i compartiu amb ells els jocs que suposin l'ús 

de tecnologies digitals; així veureu si s'adeqüen a la seva edat i maduresa. 

• Parleu amb els vostres fills sobre els llocs que consulten a la xarxa i dels riscos que pot 

suposar compartir documents, imatges, vídeos, àudios... amb persones desconegudes. 

• Ensenyeu-los a no donar o compartir les seves dades personals per Internet, ni 

apuntar-se a cap xarxa social sense el vostre consentiment i supervisió. 

• Escolliu conjuntament amb els vostres fills els programes de televisió i consulteu les 

guies de videojocs, evitant els continguts violents, perquè en aquesta edat tenen tendència a 

imitar el que veuen i reproduir-ho en la seva vida diària. 


