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PEGATS A LA PANTALLA?

Malgrat que l'addicció a internet no està

reconeguda com a tal en els sistemes

de classificació de malalties mentals,

conceptes com nomofobia, FoMo,

síndrome de la telefonada fantasma,

efecte Google, ment erràtica, etc. van

sorgint i, existisca o no l'addicció al

mòbil, tots som prou dependents. 

 

Des de la família s'ha de promoure un

ús responsable dels dispositius digitals

des de ben menuts i menudes, aprenent

a viure i conviure amb la tecnologia,

sense oblidar-nos de la nostra interacció

i socialització amb els altres.

Entenem per pantalles tant televisors com
tauletes, mòbils o ordinadors.

La tecnologia i els mitjans digitals ens
aporten moltes facilitats i avantatges, això
és indubtable. Però d'altra banda, són
innegables els efectes negatius que tenen
en la vida dels més joves si es realitza un
mal ús d'ells des de la infantesa.

Cal que tinguem en compte l'edat de la primera
exposició a les pantalles o les hores que es
dediquen a aquestes. El temps de pantalles ha
d'estar sempre supeditat a la resta de tasques i
obligacions i mai llevar hores de son o exercici
físic, i molt menys de convivència familiar.



 
 SÍMPTOMES ADDICCIÓ / ABÚS DE PANTALLA

obsessió amb les activitats d'internet

cada vegada necessita més temps en internet per a estar satisfet

dependència física o psíquica amb “síndrome d'abstinència”

si es retira internet es mostra molt nerviós, excitat, podent trobar-se físicament

malament

dificultats per a reduir l'ús d'internet

ús d'internet per a alleujar l'estrès o emocions negatives

utilitzar internet com a substitut d'altres activitats i relacions socials

Ús incontrolat d'internet que interfereix negativament en les activitats de la vida

diària del xiquet.

Símptomes:

Empobriment del llenguatge
Alteració del somni
Problemes d'atenció
Augment de l'obesitat

 

La sobreexposició dels i les menors a
diferents dispositius suposa una
modificació en la seua estructura

cerebral, afectant així directament les
seues capacitats cognitives i causant

mal durant el desenvolupament
cerebral.
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¿Sabíes que...?

Els riscos no es produeixen únicament
navegant en la xarxa, sinó també
facilitant l'accés sense control des

d'edats primerenques i sense educar
als menors en la tecnologia.

El reforç immediat:
clau a l'abús de pantalles.

Quan una activitat ens ix bé, els
nostres circuits del plaer s'estimulen i
ens sentim gratificats.
El cervell respon fàcilment a la
gratificació immediata, sobretot el
cervell dels xiquets/es i adolescents,
mentre que li costa més apreciar la
recompensa a llarg termini.
Només la maduresa permet donar
valor a l'esforç.

Aïllament social, caràcter
irritable i baix rendiment
escolar.
Dificultat de control i aparició
d'ansietat quan no pot fer-se ús
d'elles.
Intent d'alleugerar el seu
malestar emocional a través de
la pantalla.
Menteix sobre el temps d'ús
real que està emprant.

OBSERVA:



Té més incidència en els nostres fills i filles què fem que no el què diem.

Alerta com els adults de casa utilitzeu les TIC.

Els pares com a figura d’autoritat i guia, no pares-amics (d’amics ja en

tenen).

Desaprovar el comportament inadequat, no el xiquet o la xiqueta.

Centreu-vos en el present sense remoure el passat.

Escolteu-lo i procureu entendre com se sent per fomentar una

comunicació operativa. Animeu-lo a donar el seu punt de vista.

Establiu poques normes i ben clares.

Les conseqüències han de ser proporcionades a la conducta inadequada

del xiquet.

Espereu d’ell que siga capaç de fer les coses.

Feu activitats a l’aire lliure amb els vostres fills.

Gaudiu de la relació amb ell: cada moment és únic i irrepetible.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ACOMPANYAMENT TECNOLÒGIC

-Els riscos i les normes d'ús s'han de parlar  
 obertament. Les regles no són una
imposició, s'han de negociar.

-No es tracta de prohibir, sinó d'educar,
d'acompanyar.

-Els dispositius han de ser adequats al nivell
de desenvolupament del menor, cada
dispostiu i cada app té una edat. Els pares
han de ser els primers a respectar-la.

-Cal tindre horaris i temps d'ús clars.

-Fomentar el pensament crític sobre la
informació que apareix en la xarxa.

-Utilitzar filtres de control d'accés a la xarxa       

i programes de control parental.
 

Per a què serveix 
el control parental?

 

-Conéixer l'activitat en
internet

 

-Limitar el temps d'ús de
dispositius

 

-Filtrar accessos a
continguts inapropiats
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10 COSETES PER COMENÇAR?
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UPCCA RIBERA ALTA
 

962414142

 

UPCCA RIBERA BAIXA
 

695584221

Pròximament al butlletí de juny...

"APLICACIONS, SEGURETAT I PRIVACITAT...."
 

 

 

 

RECORDA!

 

YOUTUBER:

STREAMING:

CAL CONÈIXER PER PODER GESTIONAR....
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En cas de voler realitzar qualsevol pregunta o
consulta, contacta amb:

 

"Dis-m'ho, i ho oblidaré. Mostra-m'ho i ho recordaré.

Involucra'm i ho aprendré".

 

CONFUCIO
Es important 

l'acompanyament 
i la supervisió 

per a fomentar en 

els nostres fills i filles
un 

ÚS
RESPONSABLE

DE LA
TECNOLOGIA  

 

YOUTUBER: productor i gestor de contingut

audiovisual que usa YouTube com la seua plataforma

de comunicació.

STREAMING: distribució digital de contingut

multimèdia a través d'una xarxa de computadores, de

manera que l'usuari utilitza el producte alhora que es

descarrega. Twitch seria una app que fa ús del

streaming.

GLOSSARI

TIK TOK: aplicació xinesa que s'utilitza per a fer una

varietat de vídeos de format curt, des de gèneres com

a dansa, comèdia i educació.

TREND O TRENDING: tendència, corrent, nivell de popularitat sobre temes d’interès,

moda, personatges públics, artistes, notícies i estil de vida, seguits pels usuaris.
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