
EDUCACIÓ. FAMÍLIA I MUNICIPI
Xarxa de Debat Educatiu amb i per a les Famílies

Ús saludable de les tecnologies         
    Connect@’t!         
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Presentació

“Assumir els aprenentatges de 
cada etapa és molt important per 
afavorir el desenvolupament global 
(físic, psíquic, emocional i social) de 
la criatura i, a més, li proporcionen 
més autonomia i autoestima.”

La Xarxa de Debat Educatiu amb i per a les Famílies la formem un grup de ma-
res, pares, avis, àvies... i professionals de diferents àmbits. Compartim vivències, 
recursos i estratègies per a l’educació dels nostres fills i filles. Els diferents punts 
de vista de totes les persones que hi participen fan que els debats s’enriqueixin, 
ens permeten esvair pors i neguits i ens ajuden a prendre decisions i a actuar de 
la forma més adequada. 

Us presentem el quart llibret de la col·lecció de 
publicacions de la XEF. S’hi recull el debat que 
s’ha portat a terme, al llarg de dos cursos, sobre 
l’ús saludable de les tecnologies en l’entorn fa-
miliar. El llibret està dividit en etapes d’edat. Per 
a cadascuna, hi trobareu alguns dels aprenen-
tatges propis de cada període i propostes per 
educar i acompanyar els nostres fills en el món 
digital. 

De què parlem

Què ens passa?

Què entenem per “tecnologies”?

No sabem com controlar el que veu per Internet.
Si pugem al cotxe o estem esperant en una consulta o al restaurant, sempre ens demana el mòbil o 
la tauleta tàctil per entretenir-s’hi.
Des que és adolescent, ja no es queda a veure la televisió amb nosaltres. Havent sopat, desapareix a 
la seva habitació per connectar-se amb els amics.
Ens diu que és l’únic que no té mòbil.
No pot sortir perquè diu que tots han quedat per WhatsApp i ell no en té.
Des de fa un temps, a l’hora dels àpats, els mòbils són a sobre la taula.

Les tecnologies són el conjunt d’instruments utilitzats per processar, cercar, transmetre, emmagat-
zemar, difondre, compartir i generar coneixements i serveis en format digital.
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Es poden classificar en:
.Tecnologies:  fibra òptica, 4G, wifi, ADSL.
Aparells: telèfons mòbils, portàtils, PC, televisió, consoles, Smartwatch, tecnologia portable (weara-
ble), càmeres, drons, robots-nanobots... 
App o serveis: les xarxes socials com Facebook, Twitter, Snapchat, Twenti, Linkedin, Instagram, Pinter-
est, Google+ o serveis de comunicació com WhatsApp, correu electrònic, missatges SMS, videocon-
ferència...

Per què són neccesàries? 
Com conviure amb les tecnologies
Les tecnologies ens obren un món de possibles accions. Aprofitem-ne les positives: fer fotos i 
vídeos, parlar, escoltar, llegir, compartir, jugar, comprar, vendre, buscar, aprendre, recordar, viatjar, pro-
moure, treballar, mobilitzar-nos, comunicar. Evitem-ne les perjudicials: maltractar, manipular.
Utilitzem-les com a oportunitat per aprendre. Són una finestra al món i al coneixement, una font 
d’informació potent, una eina d’aprenentatge, un espai per compartir, per relacionar-se i d’oci.
El mòbil és viscut com a eina imprescindible: reflexionem-hi en família. Les tecnologies han creat 
noves necessitats personals i col·lectives. Cal prendre consciència de la seva presència en les nostres 
vides i llars.
És saludable buscar l’equilibri entre les relacions presencials i les virtuals. Totes són reals, però te-
nen característiques diferents. S’ha d’aprendre a viure i a gaudir de tots dos tipus de relacions equi-
libradament.

Orientacions per acompanyar en el procés educatiu
Criteris: 

Les tecnologies, els aparells i els serveis o les app no són bones ni dolentes. Hem d’aprendre a 
incloure-les de forma saludable en el nostre dia a dia, amb normes i límits. 

Hi ha tres criteris importants:
 
Temps: Ensenyem a gestionar el temps que hi dediquen els infants. Trobem alternatives d’oci.

Econòmic: Ensenyem el valor de les coses, el cost de la vida i que no sempre és possible tenir-ho 
tot. 

Contingut: Vetllem perquè siguin adequats a l’edat i als valors familiars. Les persones adultes hi 
hem de ser presents.
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0-2 anysDecàleg
Conèixer el món que els envolta per mitjà de la des-
coberta i la manipulació, caminar, parlar... 

Aprenentatges bàsics de cabdal importància i que no 
requereixen tecnologies. 

Com els ajudem a aprendre-ho? 
Fent ús d’aquests aparells de forma puntual i durant 
un temps molt reduït. 
Fent-los servir per escoltar música o veure fotogra-
fies, i sempre acompanyats d’una persona adulta; cal 
evitar el “xumet digital”.
Evitant-ne l’ús excessiu, com a adults, davant de les 
criatures i de manera reiterada.
Proposant alternatives de joc i entreteniment i no 
oferint-los aparells ni aplicacions.
Evitant que agafin els aparells i els facin servir de jo-
guina. 

1. Protegir en lloc de controlar (instal·lar antivirus, activar contrasenya de bloqueig de la 
pantalla, fer servir el control parental, ensenyar a tenir cura de la privacitat i dels riscos).
2. Ser bons models. Cal que els adults reflexionem sobre quin ús en fem, quins hàbits tenim 
i quins límits ens posem.
3. Delimitar espais i temps lliure de tecnologia (àpats, reunions familiars, aniversaris...).
4. Revisar el perfil a les xarxes socials amb els nostres fills (privacitat, amistats, continguts) i 
molt especialment l’edat d’accés.
5. Ser respectuós i responsable amb la publicació d’imatges. Evitar publicar imatges en webs 
no conegudes  i no penjar fotos d’altres persones sense el seu consentiment (o el dels seus pa-
res si s’és menor d’edat). És denunciable.
6. Llegir amb els nostres fills les condicions d’ús dels contractes i permisos per a les diferents 
aplicacions.
7. Evitar connectar-se a wifis gratuïtes en aeroports, hotels, etc. per la vulnerabilitat que suposa.
8. Controlar el temps que hi dediquen. Pot ser diferent entre setmana i el cap de setmana, i també 
segons l’edat.
9. Fixar-se en el codi PEGI dels videojocs i utilitzar sistemes de control parental.
10. Acompanyar-los fins que aprenguin a autogestionar-ne el temps i els continguts. Ser al seu costat, 
entendre’ls i ajudar-los a fer-ho sols, posar-los límits i explicar-los-en els motius. 

Evitant fer d’aquestes eines el “xumet digital”.Contrasenya
Ensenyar a fer servir una contrasenya segura, secreta i compartida 
només amb els pares.

En l’etapa dels 0 a 2 anys s’aprèn a:

Per què?
Perquè cal prioritzar les activitats de relació i experi-
mentació física: jugar amb altres nens, gatejar, cami-
nar, sorrejar... 

Perquè són presents en la nostra quotidianitat i s’ha 
d’aprendre a conviure-hi.
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2-6 anys
Explorar el món que els envolta.
Imitar els adults. En el joc simbòlic reprodueixen allò 
que fan els adults. 
Acceptar els límits. És important que aprenguin el sig-
nificat del “sí” i del “no”.
Saber esperar.
Gaudir de les activitats d’oci actiu.
Utilitzar les tecnologies de forma puntual i regulada.
Conviure.
Conèixer els perills que poden tenir aquestes tecnolo-
gies o espais de comunicació.

Com els ajudem a aprendre-ho? 
Regulant el temps d’ús de les tecnologies i compaginant-lo amb altres activitats, com sortir a 
fora per olorar les aromes, arrossegar-se, caure, jugar amb la sorra... Cal mantenir les normes i 
els acords, malgrat que protestin.
Compartint l’estona durant la qual les estan fent servir supervisant i orientant l’ús que en fan.
Buscant alternatives d’entreteniment per quan sortim fora de casa (restaurants, metges, tra-
jectes, etc.).
Posant-nos d’acord, entre les persones adultes, pel que fa a l’accés i l’ús que han de fer els 
infants de les tecnologies.
Preservant estones del dia sense tecnologies. 
Explicant què farem de manera anticipada, essent previsibles en les nostres accions.
Potenciant el diàleg (a través d’un conte...).
Regulant-ne el contingut, les aplicacions amb què juguen...

En l’etapa dels 2 a 6 anys s’aprèn a:

Diversificant els tipus de joc (jocs de taula, a l’exterior, etc.)  
Les tecnologies són una eina més, però no l’única.

Per què?
Per desenvolupar estratègies de raonament i pensa-
ment en els infants.
Per saber utilitzar les aplicacions informàtiques bàsi-
ques. 
Per conèixer l’ús educatiu dels diferents aparells.
Per iniciar-se en la gestió del temps. És fàcil perdre la 
noció del temps i han d’aprendre a autoregular-se i a 
ser conscients de l’estona que hi passen.
Per instaurar hàbits saludables i segurs a Internet de 
bon començament.
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6-9 anys Orientacions per acompanyar el procés educatiu
Per què?
Per tenir a l’abast el món de la informació i la comunicació.
Per saber ser crític amb la informació que els arriba.
Per gaudir de la informació i les possibilitats que aquest accés permet.
Per aprendre a autoregular-se.
Per iniciar-se en la gestió del temps.
Perquè cal que aprenguin hàbits saludables i segurs a Internet.
Per aprendre conceptes i habilitats de forma motivadora, gràcies al gran nombre de recursos 
i aplicacions.
Per saber identificar situacions de risc o conflicte i aprendre a tenir criteri per demanar ajuda 
o resoldre’ls.

Com els ajudem a aprendre-ho?
Remarcant la importància de les normes i el límits també en aquest àmbit.
Acompanyant, supervisant i posant filtres a l’ús que en fan.
Deixant l’oportunitat perquè aprenguin a autoregular-se.
Ajudant-los a diferenciar el temps d’ús per fer deures del de l’oci.
Potenciant activitats que afavoreixin la socialització i la relació amb els altres.
Afavorint la millor prevenció amb un oci actiu, divers i interessant.
Sent els adults un bon exemple.
Evitant cap aparell mòbil durant els àpats.
Prenent la mesura d’apagar la wifi a la nit.
Coneixent mínimament els aparells que utilitzen per poder supervisar-ne l’ús que en fan. 
Coneixent els riscos i sabent on adreçar-se si hi ha qualsevol problema.

Utilitzar els ordinadors i altres aparells i a conèixer les se-
ves possibilitats.
Tenir cura dels aparells: passar antivirus, manteniment, 
càrrega, neteja...
Cercar i seleccionar informació interessant, i compartir-la 
amb els adults.
Gaudir del plaer de trobar, gestionar i produir informació.
Regular el temps davant d’un aparell.
Acceptar les normes i els límits que s’estableixen en rela-
ció amb l’ús de les tecnologies.
Gaudir dels jocs als quals, per edat, poden accedir.
Renunciar a fer servir jocs que per edat no els estan indi-
cats.
Demanar permís als adults per entrar en determinades 
pàgines o fer servir determinats jocs.
Seure correctament davant l’ordinador o a l’hora de fer 
servir altres aparells.
Ser assertius: no sempre hem d’estar d’acord amb els al-
tres. Saber expressar-se parlant i amb respecte.
Expressar i compartir les pròpies experiències, ja que pot 
explicar allò que li passa fora del nucli familiar. 
Identificar i resoldre conflictes. Els nens han de poder 
identificar quan hi ha problemes, conflictes o assetja-
ment, i ser capaços de comunicar-ho a familiars o mes-
tres per posar-hi fi.

En l’etapa dels 6 a 9 anys s’aprèn a:

Posant les tecnologies en espais comuns.
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9-12 anys
En l’etapa dels 9 a 12 anys s’aprèn a:

Per què?
Per ampliar els canals de relació que les tecnologies li posen a l’abast.
Per saber ser crític amb la informació que li arriba.
Per ser conscient de la informació que envia.
Per aprendre a autoregular-se.
Per fer un bon ús del temps.
Per aprendre hàbits saludables i segurs a Internet.
Per establir bons fonaments d’ús d’aquests aparells perquè en el futur ho continuï fent.
 

Com els ajudem a aprendre-ho? 
Posant a l’abast els aparells que necessiti, no els que demani.
Acompanyant aquest procés de recerca i trobada d’informació, programes, jocs... per tal de 
saber a què accedeixen.
Respectant els seus desitjos, però sent ferms pel que fa a les normes de casa respecte de l’ús 
dels aparells mòbils.
Consensuant l’ús i el temps dels aparells mòbils de forma anticipada i supervisant-ne el com-
pliment.
Acompanyant l’estona de joc amb els aparells mòbils.
Establint relacions de confiança per tal que, el noi o la noia, pugui explicar l’ús que farà 
d’aquestes tecnologies.
Modelant, amb la nostra actuació, l’aprenentatge dels fills/es.
No permetent fer ús de les xarxes fins als 14 anys.

Orientacions per acompanyar el procés educatiu

Comunicar-se a través de diferents mitjans (correu 
electrònic, WhatsApp...).
Ser responsable i respectuós amb la informació que 
rep i la que envia.
Trobar informació relacionada amb allò que li inte-
ressa.
Saber valorar la informació a què té accés i escollir 
la més fiable.
Conèixer i utilitzar les diferents fonts i materials que 
es troben a la xarxa.
Controlar el temps que dediquen a fer servir aques-
tes eines.
Compartir informació que no entenen amb fami-
liars o adults per resoldre dubtes.
Detectar situacions de conflicte o d’assetjament i 
compartir-ho amb la família o un altre adult.
Acceptar els límits i les normes que s’estableixin a 
casa per l‘ús de les tecnologies.
Mantenir una posició corporal adequada.

Com en etapes anteriors, cal que els adults siguin un 
model i un exemple clar per als nens. A més, cal que els 
acompanyem en aquest aprenentatge.
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12-16 anys En l’etapa dels 12 a 16 anys s’aprèn a:

Participar en entorns de comunicació interpersonal i 
publicacions virtuals per compartir informació.
Ser crític i previsor amb les relacions que s’estableixen 
per Internet.
Organitzar i gestionar sistemes per comunicar-se i 
publicar-hi amb criteris d’adequació.
Participar, desenvolupar, organitzar i gestionar un en-
torn de treball col·laboratiu virtual, i realitzar-hi activi-
tats col·laboratives.
Realitzar accions de ciutadania i de desenvolupa-
ment personal tot utilitzant els recursos digitals pro-
pis de la societat actual.
Fomentar hàbits de salut tenint cura de la posició 
corporal, hores davant d’una pantalla, il·luminació...
Actuar de forma crítica i responsable en l’ús de les 
tecnologies, xarxes socials o app, tot considerant as-
pectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat i 
d’identitat digital.
Distribuir el temps en totes aquelles activitats que 
han de fer per no abusar de l’ús d’aquestes eines di-
gitals.
Identificar situacions de conflicte o d’assetjament 
virtual i saber posicionar-s’hi. Demanar ajuda a per-
sones adultes.

Per què?
Perquè els nous instruments de relació han canviat.
Perquè les tecnologies són presents en la vida dels joves i els hem d’ensenyar criteris per 
aprendre a fer-ne un bon ús.
Perquè han de ser crítics amb allò que publiquen i saber a qui fan arribar la informació.
Perquè han de saber utilitzar Internet per accedir a plataformes educatives.
Perquè és millor educar que no privar-los de l’ús de les tecnologies; així en poden fer un ús 
adequat.
Perquè els capacita per al món laboral.

Com els ajudem a aprendre-ho?
Acompanyant-lo en aquest procés de recerca i trobada d’informació, programes, jocs...
Respectant els seus desitjos, però sent ferms pel que fa a les normes de casa respecte de l’ús 
dels aparells mòbils.
Permetent l’ús de les tecnologies, però amb recomanacions i acompanyament perquè no se’n 
faci un abús.
Modelant, amb la nostra actuació, l’aprenentatge dels joves.

Orientacions per acompanyar el procés educatiu

Mostrant interès per les novetats tecnològiques.
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