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És una manera de donar-los connexió amb el món,

però amb control.
LES NOVES TECNOLOGIES TENEN MOLTS AVANTATGES, 

PERÒ TAMBÉ TENEN RISCOS, PER LA QUAL COSA HEM DE
REGULAR EL SEU ÚS.

 

A Espanya, 2 de cada 3 xiquets/es entre 10 i 15 anys
tenen telèfon mòbil.

Els mòbils són una magnífica eina de seguretat per als
nostres fills, de socialització i comunicació, ja que
gràcies a ells ens poden localitzar i els permeten estar
sempre en contacte.
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Ara poden navegar per Internet, enviar
missatges, jugar a videojocs, capturar i
editar fotografies i vídeos, publicar en
xarxes socials, navegar amb GPS, fer
treballs i participar en
videoconferències.

Siga la que siga l'edat i el motiu
pel qual el teu fill o filla tenen
un telèfon intel·ligent, et
proposem algunes IDEES per a
evitar que els menors d'edat
puguen accedir a continguts
inadequats, siguen víctimes
d'assetjament cibernètic o
perden massa hores en internet i
xarxes socials.
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control

Però els telèfons intel·ligents de hui ja no són aquells
primers aparells amb els quals podíem telefonar i enviar
SMS.



No es pot recomanar una edat exacta a la qual els fills/es puguen
tindre mòbil, cada xiquet/a, cada família i cada situació són
diferents. Dependrà de la maduresa del xiquet/a, de la seua
situació personal i familiar, del seu horari, etc.

El telèfon ha de ser més senzill i simple com més menut és el
xiquet/a. Si pot navegar per internet o accedir a instal·lar
aplicacions, hauríem de bloquejar aquestes capacitats perquè no
puga fer-ho sense supervisió.

Aprén sobre els principals perills que poden trobar els menors en
internet, com el ciberbullying, l'addicció a internet, el sexting o la
vulneració de la intimitat i dades confidencials. Mantín-te
informat i així podràs informar millor el teu fill/a, sabràs com
previndre-ho o com actuar si arriba a succeir.

LES NOVES TECNOLOGIES AVANCEN RÀPIDAMENT. ACTUALITZA'T
.
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1.   ADAPTA'L A 
del teu fill/a

2. M A N T Í N  U N A  

Parla amb la teua filla/fill sobre els
riscos del mòbil i d'internet. Els
xiquets/es i els/les adolescents no
solen ser conscients dels possibles
perills, explica'ls-els i busqueu
possibles solucions.

3. BUSCA  

LES NOVES TECNOLOGIES AVANCEN RÀPIDAMENT. ACTUALITZA'T
.
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Les normes d'ús del mòbil han d'acordar-se en família i servir
per a tots/es en la mesura que siga possible. Parleu sobre els
motius, adequació i possibles conseqüències d'un ús indegut.

Podeu acordar junts un CONTRACTE per a controlar-ne l'ús, en
el qual poseu per escrit l'horari d'ús, les normes i les
conseqüències de complir-les o no. Intenta ser flexible per a
negociar amb el teu fill/a algunes clàusules del contracte, que
senta que les seues opinions es tenen en compte.

4. ACORDEU
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Fixeu un horari o un temps màxim d'ús, depenent del
dia.
Acordeu les situacions prohibides com, per exemple,
durant els menjars, en fer deures o durant una partida a
un joc de taula en família.
Marqueu l'hora d'enviar al mòbil a dormir i/o apagar el
wifi. A la nit, el telèfon no ha de ser a l'habitació, ni amb
l'excusa d'usar-lo de despertador.

El mòbil no és un joguet i els
menors han de saber que, encara
que siga seu, no és privat. Els pares
hem de tindre accés al telèfon, ja
que som els responsables legals de
les seues accions.

Hi ha moltes aplicacions gratuïtes per a pares/mares que fan de
filtre perquè els menors no puguen accedir a continguts
inadequats (sexuals, violents, que fomenten l'anorèxia o el
suïcidi, etc.), que controlen el temps d'ús i l'historial de
navegació, etc.
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5. L'ÚS



Com use jo el mòbil? Com l'usem a
casa? Passes molt de temps
connectat? El consulte cada minut o
cada vegada que sona? Tinc
estones sense mòbil?
Recorda que eres el seu exemple a
imitar, i és més probable que facen
un ús saludable del mòbil si et veuen
a tu fer-ho.
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7. A TU MATEIX/A

6. I CONFIA
Posar límits i supervisar no és espiar.
Els pares també hem de respectar l'espai personal dels nostres
fills i filles. Ens hem de limitar a comprovar el seu bon ús sense
envair la seua intimitat.
Confia que, amb unes normes clares, diàleg i acords, els teus
fills/es aprendran a fer un ús adequat i saludable del seu
telèfon.

8. PREGUNTA I DEMANA 
L'ús excessiu del telèfon pot ocasionar alguns problemes
secundaris com addicció a les noves tecnologies, fracàs
escolar, problemes musculars, de visió o somni o fracàs escolar,
entre d'altres.
Si el mòbil és motiu de conflicte diari en la teua família, si
sospites que el teu fill o filla té algun problema, busca'n
informació, parla amb el metge o la metgessa o amb els
professors/es i demana ajuda.

ANIMA EL TEU FILL O FILLA A VIURE LA VIDA SENSE DEPENDRE DEL
TELÈFON, ON EL PRESENT I EL CARA A CARA SIGUEN ELS PROTAGONISTES

 

ERES  EL MODEL A SEGUIR
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Podem crear un espai a casa en el qual deixem el mòbil en
determinats moments, com durant els menjars, mentre estan
fent les tasques escolars, en els moments familiars o a la nit per
a anar a dormir.

I recorda que els pares sou l'exemple a seguir.

Hui dia, anem caminant pel carrer i mirant el mòbil, veiem la
tele i mirem el mòbil, estudiem i mirem el mòbil, sopem i mirem
el mòbil...

Fer diverses coses alhora no ens permet concentrar-nos ni
gaudir del que estem fent en aquest moment.

Una norma que ajudarà al fet que la teua filla o el teu fill passe
menys temps pegat el telèfon és la regla de fer una cosa alhora:
si estan fent una cosa, el que siga, el mòbil no es toca.

ALGUNES IDEES SOBRE 
L'ÚS DEL MÒBIL
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1. UNA COSA ALHORA

2. PÀRQUING DE MÒBILS

3. BUSQUEU UN HOBBY FAMILIAR
Podem buscar una afició que ens agrade a tota la família i que
siga incompatible amb usar el mòbil, per a assegurar-nos
moments en família lluny dels dispositius.
Per exemple, fer un puzle gegant entre tots/es, que ens porte
molts dies i al qual dedicarem una estoneta al dia; o fer esports
o activitats a l'aire lliure com bàsquet, caminar o anar amb bici.
Llegir, dibuixar, escriure, cuinar, fer construccions, plastilina o
manualitats sempre funciona.


