
EFFECTIVE WAYS 
OF STUDYING

BEFORE EXAMS

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ
INTERPERSONAL I
COL·LABORACIÓ

 

- Aprofita aquests dies per orientar, educar i
acompanyar als vostres fills en l’ús de
pantalles i Internet.
 
- Decidir prèviament quin consum televisiu
volem realitzar. Tancar la pantalla quan
acabi el programa.
 
- Mirar els programes de televisió amb els
fills, almenys una part, per tal de poder-ne
comentar en altres moments el contingut, i
així transmetre els vostres valors.
 
- Educar amb l’exemple. Fer un ús
responsable de les TIC i ser coherent amb les
conductes que exigiu als vostres fills.
 
 
 
 

DIMENSIÓ INSTRUMENTS I
APLICACIONS

 

- Els dispositius tecnològics i els continguts han
d’ésser adequats al nivell del desenvolupament
del nen i a les seves necessitats d’aprenentatge.
 
- Encarregar-li que sigui ell qui apagui els
aparells quan l’estona s’acabi. No fer-ho
nosaltres.

 
 

DIMENSIÓ TRACTAMENT DE LA
INFORMACIÓ I ORGANITZACIÓ
DELS ENTORNS DE TREBALL I

APRENENTATGE

 

- Col·loqueu els dispositius electrònics en espais
comuns de la casa i feu-ne un ús compartit.
Us podreu interessar per la seva activitat a
internet i podreu supervisar-la.
 
- Facilita alternatives d’oci fent recerca
d’activitats digitals junts.

DIMENSIÓ CIUTADANIA, HÀBITS,
CIVISME I IDENTITAT DIGITAL

 

- Les oportunitats, riscos i normes d’ús de les
tecnologies es tractaran amb els menors (en
funció de l’edat, podeu realitzar contractes
d’ús de les TIC).
 
- Establiu normes clares per regular l’ús
d'Internet, el mòbil, els videojocs i les
tauletes. És important en funció de l’edat,
delimitar les hores de connexió.
a) Fixar un temps d’ús de les pantalles.
b) Fixar un horari d’ús de les pantalles que no
interfereixi amb cap activitat familiar.
c) Fixar uns espais on no es puguin utilitzar
les pantalles: durant els àpats, en l'habitació
particular, limitar l'hora al vespre...

#JOEMQUEDOACASA
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ORIENTACIONS PER A L'ÚS DE DISPOSITIUS

Segons el que estableixen els articles 58 i 59 de la LEC (Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació), tant en l’educació primària com en
l’educació secundària obligatòria s’han de desenvolupar, en el nivell adequat, les competències necessàries per a l’ús de les noves
tecnologies

COMPETÈNCIES DE L'ÀMBIT DIGITAL



LES NORMES QUE POSEM ELS PARES SOBRE LES NOVES

TECNOLOGIES HAN DE SER UNA PROLONGACIÓ DELS VALORS

I EL TARANNÀ DE LA FAMÍLIA. NO ENS FACI POR POSAR

LÍMITS, PERQUÈ ESDEVENEN UN CAMÍ DE SEGURETAT PER ON

PASSAR ELS NENS I ADOLESCENTS. ANIMEM A TOTES LES

FAMÍLIES A CREAR EL SEU PROPI CODI D’ÚS DE LES NOVES

TECNOLOGIES A CASA I FORA DE CASA.

 

 
 

 

CONSELLS
- Responsabilitat: pot tenir un valor
pedagògic.
- Respecte per l'entorn i els altres: No
vulnerar el dret a la intimitat de les
persones.
- Adequació: utilitzar el dispositiu  en
situacions necessàries o per causa
justificada.
 

#TECNOLOGIA AMB
SEGURETAT

Ús del mòbil

Enllaç al Genialy "EN XARXA" que ha creat
l'EAP B-09 de Mataró

Clica la imatge

https://view.genial.ly/5e84a56bd54b570d8e83b98b


Què és el control parental?
Tot aquella mesura o mecanisme electrònic (en forma de programari) de
prevenció per a evitar que els menors accedeixin al contingut de la xarxa
sense cap control.
 

Per a quina edat està indicat?
14 anys és l’edat mínima per decidir sobre les pròpies dades (Article 13 RD
1720/2007) pel que els pares estan legalment emparats per a establir un
control parental fins a aquesta edat.
 

Què ens permet?
Evitar l’accés dels menors a tots aquells continguts relacionats amb la
pornografia, la violència, la guerra, el racisme, la desigualtat entre homes
i dones i la intolerància, el consum de tabac, alcohol, drogues, etc. Son
inapropiats i per tant no aptes per a ells.També protegeix als menors
d’assetjadors i depredadors sexuals que poden aprofitar-se de la seva
innocència i vulnerabilitat.
 

En què es basa?
Bloqueig de contingut específic, llista d’URL’s (“blanca” bloquejant la
resta d’URL’s o “negre” impedint-ne l’accés a les mateixes) o paraules
clau.Control de descàrregues d’aplicacions.Control del temps d’us per
volum o franges horàries.Monitoratge de l’activitat a la xarxa i ús dels
dispositius.
 

GUIA PER A LA
IMPLANTACIÓ D'UN

CONTROL PARENTAL
 

 

 

Controls parentals

Més informació i orientacions per a la instal·lació i
configuració en diferents dispositius:

Cliqueu l'enllaç a la guia  
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https://agora.xtec.cat/ceip-mogent/wp-content/uploads/usu40/2017/02/guia_control_parental.pdf

