
Per a convertir els xiquets/es en individus forts i
lliures davant aquesta societat, cal fomentar en
ells/es l’ús crític, útil i raonable de les noves
tecnologies, perquè siguen una ajuda i no un
problema en les seues vides.

I PERILLSPERILLSBENEFICISBENEFICIS

¿amigues o enemigues?¿amigues o enemigues?
Moltes noves tecnologies (impremta, cotxe, mòbil...) han
sigut criticades al llarg de la història, per la seua revolució,
per canviar la vida de l’ésser humà.

El problema no és l’ÚS, és el MAL ÚS o ABÚS.
 

Les noves tecnologies són una gran ajuda en el nostre dia
a dia. Però el seu avanç és tan ràpid que no estem
preparats per a adaptar-nos al seu ritme imparable. 

Tota innovació acabarà quedant-se si és útil,
ens agrade o no. I ho canviarà tot.
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Com tot, les noves tecnologies tenen:



Accés fàcil i immediat a continguts
adaptats a l’edat, interessos, aficions de
cada persona. Proporciona diversió,
informació i comunicació immediata i en
qualsevol lloc.

Pot servir per a desenvolupar habilitats i
capacitats intel·lectuals, atenció,
memòria, llenguatge, etc., o de suport a
persones amb discapacitat, treballar
dificultats com dislèxia o dèficit d’atenció,
etc.

BENEFICIS

Amb un únic clic podem accedir a
qualsevol tipus d’informació i coneixement
de tot el món.

de les noves tecnologies

1. ÉS UNA FINESTRA OBERTA AL MÓN

2. FÀCIL I RÀPID

Permet estar en contacte immediat amb
persones d’uns altres llocs, fer amics,
parlar més sovint, dir coses que en persona
serien més difícils, etc.

3. FOMENTA LA COMUNICACIÓ

4. ESTIMULA CAPACITATS

Permet l’entreteniment o treball estant sol
o en xarxa, "matar" l’avorriment o
compartir amb uns altres.

5. SOL O ACOMPANYAT
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PERILLS

A vegades, ho donen tot fet. El joc real
necessita inventar, estimular, creativitat i
imaginació. El cervell pot tenir dificultats
amb les activitats de la vida real (llibres,
classes, conversacions, etc.)

1. MASSA FÀCIL

L’ús excessiu pot crear addicció i
dependència, agressivitat, problemes
personals, familiars i socials, sobretot si no hi
ha límits en l’ús.

2. DEPENDÈNCIA

Pots estar en contacte immediat amb
persones en la distància, però també basar
les relacions en persones que no coneixes o
passar el temps lliure 100% en línia.

3. AÏLLAMENT

Un xiquet/a que no juga a uns altres jocs,
amb gent real, no fa esport, o passa el temps
lliure tancat a casa, està en risc de
desenvolupar problemes d’atenció,
impulsivitat, agressivitat, obesitat o
problemes posturals, entre d’altres.

4. PROBLEMES FÍSICS I MENTALS

Sense filtres ni supervisió, els menors poden
accedir a contingut no adequat (sexual,
violència, ideologia), tenir contacte amb
desconeguts, donar permisos a aplicacions i
pàgines que vulneren la intimitat, etc.

5. CONTINGUT INADEQUAT
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