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VIDEOJOCS, ENTRE L'ÚS I L'ABÚS

El xiquet/a desdibuixa el límit entre
realitat i ficció.

Es tornen menys sociables.

No realitzen suficient activitat física.

Es tornen més irascibles i ansiosos.

Però quan els videojocs es transformen
en una obsessió, arriben els problemes:

Per primera vegada, l'OMS classifica el
gaming dissorder, és a dir, el trastorn

relacionat amb els videojocs, com una
addicció.

Segons l'OMS, el trastorn per ús de
videojocs el pateixen totes aquelles
persones que presenten "un patró de
comportament de joc persistent o
recurrent que pot ser en línia o fora de
línia".

Els videojocs no són bons ni dolents. Tot
depén del temps d´ús, la supervisió familiar,
el tipus de joc, l’edat recomanada... ja que
poden millorar la capacitat deductiva del
xiquet/a, exercitar els seus reflexos. És bo
perquè aprenen de forma més senzilla la
concepció espacial, a superar reptes, a
decidir amb rapidesa.... 

Per als xiquets i/o adolescents és més fàcil i
còmode jugar amb aquests jocs que haver
de bregar amb els problemes de la vida,

perquè, encara que són xicotets i xicotetes;

també tenen conflictes que hauran
d'aprendre a resoldre.

Els videojocs són una porta de fugida, cap
discussió, cap amic que s'enfade…

@migueelpereez



FORTNITE: Joc en línia de trets (shooter) en tercera persona. Creat per Epic Games

que disposa de tres modalitats de joc: Salvar al món, Battle Royale i el Modus Creatiu.

Joc de gran popularitat i gran possibilitat de generar abús d'hores de joc.

ROBLOX: Joc multijugador gratuït en línia i social. Els usuaris poden donar-li forma als

seus mons amb peces de diferents grandàries i materials que poden compartir amb
altres usuaris. Es poden jugar als jocs creats per uns altres com als teus propis.

LOL: League of Legends és un videojoc del gènere multijugador d'arena de batalla en

línia (MOBA) i esport electrònic. Malbaratament de moltes hores per a aconseguir
nivells de jugabilitat raonable, genera gran tolerància.

BRAWL STARS: Videojoc multijugador en línia freemium per a mòbils on els jugadors

entren a diferents maneres de joc, amb diferents personatges denominats Brawlers,

que lluiten en diferents maneres de joc en línia per a pujar rang i d'aconseguir trofeus.
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¿Sabíes que...?

VIDEOJOCS MÉS FREQÜENTS ENTRE ELS NOSTRES FILLS I FILLES

Problemes de privacitat.
Publicitat personalitzada i
contextual.
Contactes amb desconeguts i
depredadors en línia.

Relaxació de les pautes de control
parental i d'autoprotecció.

Amenaces a la privacitat i barreres
difuses amb les xarxes socials.
Descàrrega de malware, spyware
o ransomware.
Ciberassetjament.
Incitació a jocs d'apostes o atzar.
Existència d'usos que suposen
despesa econòmica.

Ús remot de les webcams.

Les comunitats que es creen al voltant
dels jocs en línia s'autogestionen sense 

 supervisió, és equivalent a estar en una
xarxa social. Els xiquets i xiquetes no
tenen la maduresa ni la capacitat suficient
com per a poder desenvolupar-se de
manera autònoma i segura en aquest
entorn social. Per això, és possible tindre
contacte amb persones nocives o exposar-
se a un ambient tòxic i agressiu.

Si no vas a fer una supervisió adequada,
descarta jocs que tinguen aquest
component social.

FACTORS DE RISC
ALS VIDEOJOCS EN LÍNIA.

Molts videojocs online són entorns virtuals que, en
absència del jugador, continuen evolucionant.
Això, afegit al seu atractiu i a les tècniques de

fidelització dissenyades, provoquen una
necessitat de jugar que pot degenerar en un
quadre d'ús abusiu, més probable encara si es

juga des del telèfon mòbil.
Parem atenció al número i a la duració de les

sessions de joc dels nostrs fills i filles?



Informa't bé sobre el videojoc

abans de comprar-lo o

descarregar-lo.

Tria videojocs que estimulen la

creativitat, fomenten la lectura,

es puguen jugar en família o

jocs col·laboratius... i participa!

Ull viu! Tot el que és gratuït, al

final ix car: Freemium, malware,

cessió de dades personals...

Dedica temps a escoltar i veure

com reaccionen mentre juguen.

Cuida la seua salut i descans

posant límits d'ús i parant

atenció a la seua postura o

condicions visuals.

TIPS a l'hora de triar un
videojoc per al meu fill o filla
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CARACTERÍSTIQUES DE LA DEPENDÈNCIA ALS VIDEOJOCS.

TOLERÀNCIA: Cada vegada es necessita jugar més temps, o a més jocs.

No és suficient amb el patró de joc de fa un temps.

ABSTINÈNCIA: Malestar emocional o irritabilitat quan es porta un temps

sense jugar o quan no es pot usar o s'interromp l'ús. Continuar jugant malgrat
saber que et perjudica.

DIFICULTAT per a controlar el seu ús quan s'ha començat a utilitzar o quan

es té el mòbil a prop. Desig per deixar de jugar, però no poder deixar-ho. Es
juga més del que es pretenia inicialment.

INTERFERÈNCIA amb altres activitats saludables (hàbits d'alimentació,

somni, etc.) Emprar excessiu temps en activitats relacionades amb els
videojocs que li arriben a interferir amb activitats quotidianes.

PROBLEMES amb familiars, professors, etc. per jugar massa o en

circumstàncies en les quals no és apropiat fer-ho.

PÈRDUA d'interés per altres activitats gratificants a causa d'un ús excessiu

del videojoc. Deixar de fer altres activitats per jugar més.

www.securityinside.info

Adaptat de: Chóliz, Mariano, Marco, Clara Patrón de Uso y Dependencia de Videojuegos en Infancia y Adolescencia. Anales de Psicología.
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GLOSSARI

En cas de voler realitzar qualsevol
pregunta o consulta, contacta amb:

UPCCA RIBERA ALTA
962414142

UPCCA RIBERA BAIXA
695584221

MMORPG: Són les sigles en anglés d'un terme de videojocs que significa "videojoc de rol multijugador
massius en línia". S'atribueix la creació d'aquest terme a Richard Garriott.

SKIN: Fa referència a l'aparença d'un personatge de videojoc o les seues armes. En molts dels
videojocs tenim la possibilitat de canviar la vestimenta del nostre personatge al nostre gust per a fer-lo
diferent als altres.

VIDEOJOCS D'ESTRATÈGIA EN TEMPS REAL: Videojocs d'estratègia en els quals no hi ha torns
sinó que el temps transcorre de manera contínua per als jugadors. Els videojocs en temps real són un
dels subgèneres dels jocs d'estratègia més dinàmics que hi ha. Per contra estan els VIDEOJOCS
D'ESTRATÈGIA PER TORNS on el flux del joc es divideix en parts ben definides i visibles
anomenades torns o rondes.

BANNEAR: Pot substituir-se apropiadament en espanyol per "bloquejar". Format a partir de l'anglés
ban ('prohibició'), s'empra sovint per a referir-se a l'acció de restringir o bloquejar l'accés d'un usuari a
un determinat sistema, videojoc, xarxa, fòrum, etc.

BUFF: És literalment “una millora”. Són les millores aplicades a personatges jugadors, usualment
augments de força, velocitat, o resistència depenent del joc. En títols multijugador solen haver-hi
personatges dedicats quasi exclusivament a “buffear” els altres. Per contra està el terme  NERFEAR
que implica reduir l'atractiu, la potència o les possibilitats d'un objecte, personatge o qualsevol altre
element.

"Posar límits no sols és saludable,

en molts casos és vital per a sobreviure"

MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ
 

Pròximament al butlletí de setembre...

"Assetjament escolar"
 

 

 

 RECORDA!

PARAULES RELACIONADES AMB ELS VIDEOJOCS
QUE HEM DE CONÉIXER...

No sols és el temps
que passa jugant,
és amb qui juga,
com juga i a què

juga... i sobretot si
estàs acompanyant
als teus fills i filles

en eixe camí.


