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Mòbil
• Fer un contracte, per un bon ús.

• Responsabilitzar als fills del manteniment del dispositiu 

(en bones condicions) i també dels desperfectes.

• Crear contrasenyes compartides (pares-fills).

• Acordar la descàrrega d’aplicacions (edat recomanada).

• Tenir cura de la privacitat (fotos, vídeos).

• Menjar sense mòbil a taula tant a casa com fora de casa.

• Retirar-lo per fer els deures.

• Carregar-lo fora de l’habitació a les nits i/o desconnec-

tar la wifi.

Videojocs
• Confirmar que el joc és apropiat per l’edat amb el codi 

Pegi.

• Fixar un horari. Limitar el temps màxim per dia. Es recoma-

na no més de mitja hora cada dia i 1 hora/dia els caps de 

setmana.

• No jugar just abans d’anar a dormir.

• Millor ubicar les consoles a l’espai comú de la casa, no 

a la seva habitació.

• Jugar després d’haver fet les seves feines i ben fetes. 

• Procurar que els nens tinguin altres formes d’entreteni-

ment.

• Jugar és un premi, no un privilegi.

Recomanacions



Altres recomanacions

Xarxes Socials

• Ensenyar-los a fer un bon ús de les xarxes. 

• Instal·lar control parental i avisar-los de la seva 

activació.

• Advertir del risc de donar dades personals a 

desconeguts (millor no xatejar amb desconeguts).

• Tenir cura de la privacitat (fotos, vídeos) i avisar dels 

riscos.

• Posar un adhesiu a la webcam.

• Els pares tenen la responsabilitat de 
fomentar hàbits saludables en els fills. 

• Els consells dels pares han de coincidir 
amb les seves accions. Doncs són un 
model a seguir. 

• El temps davant de les noves tecnologies 
no significa que hagin d’estar sols. 
Podem estar estones amb ells i inclús 
jugar amb ells. 

• Les noves tecnologies no han de ser 
l’única forma de distracció i oci. Ni un 
“xumet emocional”. Els podem ensenyar 
a gestionar les seves emocions.
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