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Sobre Pantalles  
Consideracions prèvies! O dificultats 
 
• Creixement vertiginós. 

 
• De l’especificitat a la integració i multifunció. 

 
• Diferents usos [ infants / adolescents / joves / adults / gent gran]. 

 
• Han vingut per quedar-se. Podem dissentir? 

 
• Quin paper hi tenim com agents actius? I com a referents adults? 
 
 Diferents abordatges 

• Securitari 
• Clínic 
• Informatiu 
• Educatiu 



Sobre els Usos  
Pauta d’ús / consum 
 
 

• 100% 
• 24 hores 
• 1 o més 
• Canvi freqüent 
• Serveix per “tot” 
• Tenir-les “totes” 

 
 
Aquesta pauta al voltant de les pantalles, és una pauta 

d’ús, una pauta de consum, o una pauta consumista? La 
tenen només infants i adolescents?  

I com afecta això a les nostres criatures? 
 
 
 
 

  



Algunes característiques a debatre: 
 

 
 • Hi ha manca d’intimitat?  

• Falsa sensació de control i privacitat?  

• Deixen rastre virtual?  

• Es desenvolupa personalitat virtual?  

• Es diuen mentides?  

• És difícil saber què hi ha a l’altre costat?  

• El llenguatge és força estàndard?  

• Generen competició?  

• Enganxen? 



Usos infantils: 
 

 
 

• Son guais! 

• Fan de cangur 

• Serveixen per compartir (coneixement, diversió...) 

A menys edat: 
  
- Criteri                                         + innocència 
- Responsabilitat                          + desinhibició 
  

A tenir en compte: 

Accés a menors de 2 anys? 
Serveixen de quelcom abans dels 5 anys? 
Hi ha aprenentatges significatius demostrats? 
Respecten els processos d’aprenentatge infantils? 



 
 
Usos pre-adolescents i adolescents 
 
(J. Bernabeu) 
 

 
 

• Elements que conformen la identitat, a partir de dos mons fusionats: virtual i 
físic com a complementaris. 

• Usos essencialment relacionals. 

• Canvis en l’adolescent connectat: la multitasca, la memòria, el processament de 
la informació, la lectura, etc. 

• L’smartphone com a objecte integrat 

• L’escletxa sociocultural… també digital. 

   Mirada adulta: anar en compte de no mirar l’adolescència des 
de paràmetres d’altres èpoques 

 
   Característiques adolescents amb les que ja no empatitzem?  

A quina edat? 



Reflexionem! 
 
• On ens situem respecte les pantalles? Quina posició tenim? 
[Les pantalles, són bones o dolentes?] 

 
• Les “pantalles” no són neutres. 

 
• Prendre consciència del lloc / rol que ocupem: 

 
• Diversitat de rols. 
• Diferents implicacions. 

 
 
 
 



Què podem treballar  
Què ens trobem habitualment les famílies? 
 
• Falta de coneixement del “medi” o l’eina. 
• Preocupació principal en la seguretat i els usos intensius. 
• Manca de límits o dificultats per mantenir-los. 
• Dificultat de predicar amb l’exemple. 
• Pressió en la “capacitació” i l’acompanyament. 

 
 
 
 
 

A tenir en compte: 
 
Treballar amb la por i el desconeixement. 
Desmuntar mites. 
Motivar a treballar els valors i el sentit crític. 
Quan les pantalles són el símptoma i quan són la causa? 
Treballar en el pas del control extern a l’autocontrol. Fomentar els pactes. 
Treballar a fomentar les alternatives i el cara-a-cara. 
 
  



Posem atenció a: 
 
• Riscos per a un mateix o mateixa 

• Com és que agraden tant? 
• Enganxen i molt! 
• Gairebé tothom en té! 

 
• Riscos per a d’altres persones 

• Assetjaments (diversos tipus). 
• Conductes violentes. 

 
• Equilibrar el que volen ells/elles i el que volem nosaltres 

• Si fos per ells les tindrien totes! 
•  Diferenciar entre el que es desitja i es necessita 
• Pactes! S’han de complir 
 

 
 
 
 



Dues estratègies complementàries 

 
 Treballar educativament tot el que té a veure amb les 

pantalles:  
 
   Temps d'ús, espais d'ús, compartir-les... 
 
 
 Treballar educativament i reforçar aquelles capacitats, 

habilitats, etc. que les pantalles poden afectar: 
   

Empatia, gestió de les emocions, paciència, llarg termini, 
immediatesa... 

 
 
 
 



Ajudant a que s’utilitzin bé 
 

 
 

• Ajudar a fer-les servir. Acompanyament, inclús digital. 

• Les més adients en funció de l’edat 

• Usos sempre moderats i responsables 

• Posar límits al consum i al temps 

• Si les volen, que se les guanyin! 

• Revisar també la nostra manera d'emprar-les 

• Compartir informacions! 

 Incorporar el pensament crític 
 Propiciar altres lleures 
 Fomentar l’autonomia 
 No som perfectes, podem treballar des de la reflexivitat! 

Resumint? 



On trobar més informació: 

 
Reiniciemnos – Guia per a famílies 
https://reiniciemnos.wordpress.com/category/guia-per-a-families/ 
 
Internet segura – Apartat per a Famílies 
https://internetsegura.cat/pares/ 
 
Pantallas amigas 
http://pantallasamigas.net 
 
Gencat. Família i Escola. Educació en l'ús de les tecnologies 
http://familiaiescola.gencat.cat/ca/educar-creixer-en-familia/educacio-us-

tecnologies/ 
 
EdPAC 
http://edpac.cat 
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