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PANTALLES AL 

PODER! 

                    M. Helena Tolosa 

 

Abans de començar, és important entendre que hi ha tres maneres de posicionar-nos en relació de les 

tecnologies amb el coneixement: 

• Instrumentalista  

- És un mitjà no un fi 

- Són instruments neutres sota la nostra voluntat i desig 

• Determinista 

- La manera de plantejar la informació ens programa 

- La informació que rebem i la que no rebem ens determina 

- Modulen el pensament 

- Més informació menys coneixement… no prioritzem  

• Condicionalista  

- Les màquines condicionen la nostra forma de vida encara que no a tothom igual 

 

NOVA CULTURA, NOVES POLARITZACIONS 

 

• Íntim i privat   - Públic  

• Realitat -  Ficció  

• Immediat   i  diferit  

• Llegir -  veure  

• Intuició  - reflexió  

Més incredulitat, més capacitat audiovisual, més recursos   però també més individualisme i menys 

perspectiva humana. Més informació és més debat i comunicació? 

 

RISCS I OPORTUNITATS … NO ÉS FÀCIL ESTABLIR LA LÍNIA DIVISÒRIA  

 

Els nens s'incorporen a Internet a edats cada vegada més primerenques .L'edat mitjana d'iniciació és 

de 7 anys a Suècia i de 8 en altres països del nord . 

Considerant tots els països un de cada tres nens de 9 i 10 anys utilitzen Internet diàriament. 

Aquesta proporció arriba a el 77 % entre els de 15 i 16 anys.  

El problema principal de les noves tecnologies és que són noves.  

Tothom sap per a què serveix la nevera o la rentadora, però fins que punt som conscients de totes 

les coses que podem fer amb les TIC?  

• RICOS PERSONALS 

• RISCOS DE CONTINGUTS I D’ADICCÍÓ  

Ciberbullying,  

Grooming  

 Sexting  

webcam  

Xarxes socials  

Il·legalitats  

Propietat intel·lectual o 

altres 

Addicció  

El cert és que molts pares i mares encara son ANALÒGICS versus un  FILLS DIGITALS 
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1. NOVES MANERES D’APRENDRE 

 

La revolució digital ha representat un gran avenç en la manera d’aprendre: La xarxa ens 

ofereix multitud de possibilitats per ajudar els nostres fills i complementar els aprenentatges 

escolars o ajudar a assolir-lo o enriquir-nos amb el coneixement: 

You tube, reportaTges i  programes a la carta 

 RECURSOS EDUCATIUS ON LINE http://blogs.ccma.cat/quequicom  

 Diversitat i actualització de la informació 

  Adaptat als nostres canals d'informació  

Preferents  VISUAL, AUDITIU O CINESTÈSIC  

 Treball en equip,  síntesi,reflexió  

 Comunicació  

 Esperit crític alhora de fer recerca: 

1. Contacte real     2.  Contrastar les autories   3. Controlar les fonts 4. Dubtar d’allò 

no firmat  5. Posar en ordre la informació en funció del que saps i dels teus valors. 

 

 

2. SEGURETAT i PRIVACITAT 

 

 El control vist com a mesura preventiva NO com una imposició 

 Millorar la seguretat de la nostra informació a les xarxes socials (Facebook) 

 Control parental, ANTIVIRUS,.... 

 Nickname  / diferents comptes e-mail/ Informació personal/ Fotografies/  Mai dades! 

 No continuar cadenes 

 Ètica i responsabilitat. No pengis res ni facis res que no voldries per tu. 

 Sexualitat responsable 

https://www.youtube.com/watch?v=n_q-

HJQe4rM&index=87&list=PLxzoU8LTUWfyfff0fPGrfEL9xJtkcebSM  

 Cal que tothom sàpiga què dius, què fas,...? Necessites l’aprovació de quants? 

 Diferenciem amics de coneguts 

 

 

3. NECESSITAT O DESIG. El mòbil com a joguina,... 

 

Mitjans del 2012 el 65% dels nens espanyols entre 8-12  anys tenien un mòbil malgrat la 

recomanació  és dels 14 

Els usuaris de les xarxes social no som clients... Sinó seguidors o fans! 

https://www.youtube.com/watch?v=_u3BRY2RF5I 

La diferencia entre veure i ser vist. La necessitat de  fer un quadern de Bitàcola de tota la 

vida a cada moment. El món vist per un forat! 

 

 

http://blogs.ccma.cat/quequicom
http://blogs.ccma.cat/quequicom
https://www.youtube.com/watch?v=n_q-HJQe4rM&index=87&list=PLxzoU8LTUWfyfff0fPGrfEL9xJtkcebSM
https://www.youtube.com/watch?v=n_q-HJQe4rM&index=87&list=PLxzoU8LTUWfyfff0fPGrfEL9xJtkcebSM
https://www.youtube.com/watch?v=_u3BRY2RF5I
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4. NORMES 

 

 Horaris i usos . Construir amb els teus fills normes per navegar internet  

 Zona de càrrega i descàrrega 

 Qui paga? 

 Comptes i contrasenyes a l’abast/ Navegar  en companyia si és menor.  

 És lògic que un menor no conegui la legalitat vigent respecte a Internet, però això no 

evita que l’ha de complir  

 

 

5. ERGONOMIA I SALUT 

 

1. Males postures.  

Cervicals, túnel carpià, colze de tenista, dit de la blackberry,  etc 

Com treballem amb l’ordinador? 

2. Vista cansada 

A quina distància mirem el mòbil? 

Recorda tenir cura de la il.luminació per no tenir reflexes ni ombres. Millor llum uniforme  

Atenció tipus de lletra.  30/45 cm de distància 

3.  Insomni.  

Distanciï l'ús d'ordinadors, tablets o telèfons mòbils de l'hora d'anar-se’n al llit.  

El somni és fonamental, i el cervell necessita un temps per tornar a la normalitat després 

dels estímuls rebuts durant l'ocupació d'aquests aparells. 

4. Audició 

5. Wifi, radiacions 

Estudis que ho relacionen amb hipersensibilitat, infertilitat, estrés, mal de cap,...  

 

 

6. COMUNICACIÓ I INTERÈS 

 

 PARLAR D’INTERENT DE LES XARXES 

 Estar al face o a les xarxes dels nostres fills 

 Compartir espais i surfejar junts per les xarxes. Fer un WZ  familiar!? 

 Comentar, reflexionar  fomentar l’esperit crític en els diferents temes.  

 Comunicació Nutritiva 

 Procura tenir el nivell d’habilitat informàtic dels teus fills 

 NOUS USOS, NOVES ORIGINALITATS! 

 

 

7. OCI CREATIU 

 

 Oci creatiu 
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 Temps lliure no estructurat i motivació i esforç  

 Animi i respecti la iniciativa del seu fill per fer activitats d’oci no tecnològiques! 

 Educa en l’ús des de petits: interès, comunicació, compartir,... 

 No permeti que les noves tecnologies siguin el centre d’oci ni de lleure 

 

8. DESINFOXTICACIÓ I ADDICCIÓ 

 

Principals senyals d’alarma en l’ús d’Internet o de les noves tecnologies (TIC) entre els 

adolescents:  

• Descuida el seu fill feines escolars per les pantalles? 

• Ha baixat el seu rendiment escolar des que te accés a internet? 

• Ha pagat més tarifa de mòbil que la pactada amb el seu fill? 

• Reacciona el seu fill violentament quan li diuen prou de joc o li apliquen restriccions 

de temps? 

• Ha deixat el seu fill amics, aficions o activitats a l’aire lliure per jugar? 

• Surt menys per quedar-se a casa? 

• Té canvis en l’estat d’ànim: irritabilitat, nerviosisme, tristesa ...? 

• Ha augmentat el secretisme respecte al comportament en Internet i en la resta de les 

TIC?  Menteix en relació al temps i la freqüència amb la qual es connecta? 

• Cada vegada necessita estar connectat durant més temps per sentir-se satisfet? 

• Se sent deprimit, nerviós o enfadat i només se li passa quan pot usar el mòbil o 

connectat o jugant? 

•  Passa molt temps pensant en quan es podrà connectar de nou? 

• No aconsegueix controlar el temps o la freqüència que passa connectat? 

http://kidsandteensonline.com/2015/02/24/mama-no-puedo-parar-los-pensamientos-que-

me-llegan-a-la-cabeza/  

• Tolerància: el menor necessitat d'augmentar el temps que passa utilitzant la 

tecnologia per arribar a sentir-se satisfet. Ell llindar cada cop  de satisfacció és més 

baix i necessites augmentar el nivell d’exposició. 

•     Abstinència: experimenta una sensació desagradable quan no pot usar la 

tecnologia. Tendirà a utilitzar-la de forma compulsiva. 

•     Dependència: diem que un menor està desenvolupant una dependència quan 

necessita augmentar progressivament el temps d'ús de la tecnologia (tolerància) i a 

més, se sent malament si no pot fer-ho (abstinència). 

Font:  http://kidsandteensonline.com/2015/01/20/adiccionalmovil/ 

ATENCIÓ 

 Consum tecnològic responsable. Cal provar-ho tot? Quanta informació podem 

assumir? Quants amics podem atendre 

 Els videojocs i altres formes lúdiques tecnològiques Dejuni digital 

 

 

 

 

http://kidsandteensonline.com/2015/02/24/mama-no-puedo-parar-los-pensamientos-que-me-llegan-a-la-cabeza/
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9. ON PODEM ACONSEGUIR EINES GRATUÏTES? 

 

• Suport dels cossos de seguretat 

http://www.gencat.cat/mossos/serveis/consells/InternetSegura/Contacte.html 

• Phubbing  

https://www.facebook.com/Stop.Phubbing/timeline 

• Oficina de seguridad del internauta 

http://www.osi.es/es/recursos/utiles-gratuitos  

 

• Internet segura 

http://www.internetsegura.cat/ 

http://www.pantallasamigas.net/   GROOMING, SEXTING,CIBERBULLIYNG 

www.segu-kids.org/  

http://kidsandteensonline.com/  

 

• Suport dels cossos de seguretat 

http://www.gencat.cat/mossos/serveis/consells/InternetSegura/Contacte.html  

 

• Educar para Proteger Guía de formación TIC para padres y madres de menores 

http://www.oei.es/salactsi/HD.pdf 3 a 11 
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/1337160956EducarParaProteger12a17.pdf adolescents 

 

• Xarxa segura -guies 

http://www.xarxasegura.net/index.php?key=44  pares 

http://www.xarxasegura.net/index.php?key=43  menors 

 

• Dolors Reig. Audio 

http://compromesosambleducacio.diba.cat/news/2015/01/14/nens-adolescents-tauletes-

mobils-guia-parental  

 

• Romañach, Jordi.     Dieta Digital, Plataforma actual  
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