
NOVES TECNOLOGIES
 

Les noves tecnologies són una gran ajuda en el nostre
dia a dia. Però, de vegades, són una font de conflictes
dintre de les famílies. 

 

Consells per a famílies

1. SUPERVISA I POSA  

2.  AMB EL TEU FILL/A

3. OFEREIX

4.
AMB EL TEU FILL/A

6.

5. MANTÍN-TE

ERES EL SEU

7. PREGUNTA I DEMANA
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Pautes per a un ús beneficiós dels dispositius:
 



Crea un clima de confiança i fomenta el
diàleg perquè et puga contar el que li
ocorre. 
Parleu sobre els riscos de les TIC: la
intimidació i assetjament en internet, la
intimitat i la protecció de dades personals,
del seu dret a la privacitat i del dels altres,
del fet que no tot el que veiem és real, etc.

Supervisa i organitza l’ús de
dispositius, les aplicacions que usa,
per quines pàgines navega, i quines
activitats realitza. 
Utilitza filtres parentals i eines de
protecció en línia. Marca els horaris i
negocia els temps.

Hi ha molts tipus d’entreteniment,
dintre i fora de casa. Les pantalles no
han de ser la primera opció (i molt
menys, l’única). Crea espais i temps
de desconnexió, fomenta el joc a
l’aire lliure i l’esport, compartiu uns
altres jocs i aficions.

 

1. SUPERVISA I POSA 

2. AMB EL TEU FILL/A
DIR NO TAMBÉ ÉS EDUCAR

 

ENSENYA’LS A COMUNICAR-SE DE FORMA RESPECTUOSA I SEGURA
 

3. OFEREIX

DESCOBREIX ALTRES AFICIONS
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MANTÍN-TE
Conéixer les aplicacions i les pàgines
que visita el teu fill/a, les seues
normes i riscos, t’ajudarà a
comprendre el teu fill/a i a informar-
lo i previndre’l millor.
“Recicla’t” i actualitza’t al costat dels
teus fills/es, que t’expliquen el que
fan i el que els agrada, com funciona
el que els entreté, etc.ACTUALÍZATE

Si tens qualsevol dubte respecte a l’ús
de la tecnologia, els dispositius
electrònics són un motiu de conflicte
en la teua família, o si sospites que ton
fill o filla tenen algun problema,
pregunta i demana ajuda. Parla amb el
pediatre/a, el tutor/a o l’orientador/a
escolar per a saber què pots fer-hi.

6.

Si comparteixes i observes directament
la seua conducta en línia, podràs
entendre els seus gustos i les seues
aficions, saber què està aprenent en
internet i el teu fill o filla sentirà que
t’interessa.
A més, podràs detectar riscos i
ensenyar-los comportaments prudents
en la xarxa en el moment.

Si els xiquets/es veuen que els seus
pares/mares estan en el sopar o en el
parc amb el mòbil, juguen a la consola
durant hores… creuran que açò és “el
normal” i ho imitaran.
En canvi, si veuen que pares i mares en
fan un ús "limitat” i, a més, tenen un
temps d’oci a l’aire lliure o sense
dispositius, serà més fàcil que copien
aquest model.

4.

5.

ERES EL SEU 

7. PREGUNTA I DEMANA 

COMPARTEIX I OBSERVA
 

BUSCA UNA SOLUCIÓ
 

ACTUALITZA’T
 

REFLEXIONA SOBRE EL TEU ÚS 
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AMB EL TEU FILL/A


