NEWSLETTER Núm. 41 | Gener 2017

L’educació en l’ús de les noves tecnologies
L’aparició i ús de noves tecnologies, com la televisió digital, internet, dispositius mòbils, tauletes o consoles de joc
formen ja part de la nostra vida quotidiana, en alguns casos s’han fet gairebé imprescindibles per l’entreteniment, la
comunicació, la feina o l’estudi. Des de la vessant educativa, no podem obviar els avantatges de l’era tecnològica tant en
quant és generadora de comunitats d’aprenentatge, intercanvi, socialització, comunicació i porta d’accés a múltiples
informacions de manera immediata. Per contra, si no se’n fa un bon ús, es genera una inquietud entre pares, mares i
educadors perquè els nens/es i adolescents són susceptibles de caure en hàbits i comportaments que afectin
negativament el seu rendiment escolar, restin temps a altres activitats tradicionals com l’esport, la convivència, el diàleg
o el descans o es relacionin de manera inadequada (adopció rols, estils comunicatius o identitats impròpies). Dediquem
aquesta Newsletter a l’educació en l’ús de les noves: allò que hem de saber com a informació bàsica i les recomanacions
d’accés i limitació en cada cas i edat. Us oferim pautes i recomanacions i convidem a tots els/les alumnes a la xerrada
socioeducativa sobre aquesta qüestió. Esperem que sigui del vostre interès. Gràcies per la confiança.

Recomanacions
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•
•

•

•

•

•

•

•

Els nens/es i adolescents sovint imiten els adults. Com a
pares, mares i educadors cal fer un ús correcte i limitat.
Procureu fer servir la televisió, ordinador, consoles o
tauletes en espais comuns.
Planifiqueu l’horari d’ús de qualsevol aparell electrònic i
limiteu el temps d’ús entre setmana per evitar
dependències o aïllament.
Pel que fa dispositius mòbils, intenteu que aquests
estiguin apagats o apartats en l’estona diària que es
dediqui a fer deures o estudiar.
Reflexionar als vostres fills/es sobre el temps que
dediquen a les noves tecnologies perquè s’adonin que les
activitats que deixen de fer poden ser tant o més
interessants que aquestes.
Compartiu estones de descans i entreteniment perquè
així podreu compartir opinions i valorar els continguts
conjuntament.
Eviteu que el televisor o aparells electrònics estiguin
encesos durant els àpats, podeu fomentar així un
moment i espai diari per parlar tot augmentant el
coneixement mutu, la comprensió, i l’empatia.
Eviteu que les habitacions dels vostres fills/es es
converteixin en espais d’oci domèstic on passen massa
temps
aïllats,
comunicant-se
de
manera
desterritorializada o desviculada i pendents de les
respostes o silencis dels interlocutors a distància.
Assegureu-vos de disposar de filtres de seguretat que
bloquegin determinats continguts i informeu als vostres
fills/es d’allò què poden penjar o dir a les xarxes socials
per les conseqüències que els pot comportar.

Saps què vol dir...?
•

•

•

•

Nomofòbia: por a estar sense telèfon mòbil o
connexió a internet. Les persones que pateixen
nomofòbia es caracteritzen per experimentar
sensació d’ansietat, angoixa i/o irritabilitat quan
obliden el mòbil a casa, es queden sense bateria
o no tenen cobertura. La nomofòbia suposa una
addicció al mòbil important amb riscs per la
salut mental i l’aïllament social.
Vamping: ús d’aparells tecnològics i mòbils de
manera continuada i prolongada durant la nit. El
vamping és freqüent en nens i adolescents que
aprofiten les estones a soles, d’intimitat i lliures
d’altres qüestions per connectar-se a internet
i/o xarxes socials. El vamping és causa d’insomni
i baix rendiment al dia següent.
Cyberbulling: assetjament indiscriminat a través
de les noves tecnologies cap a una mateixa
persona. El cyberbulling és un fet delictiu.
Netiqueta: normes de correcte comportament
en les xarxes socials. Es tracta d’un conjunt de
normes per fer un ús adequat a les xarxes.

Links d’interès
Propostes per deixar les tauletes i jugar com abans. La Vanguardia.
http://www.lavanguardia.com/vida/20161208/412461882941/promove
r-juego-tradicional-ninos.html
Conte escrit per professionals sobre l’addició als videojocs. HSJD.
http://faros.hsjdbcn.org/sites/default/files/videojocs-whatsapp-i-xarxessocials.pdf
Vídeo per evitar situacions de ciberassetjament. Pantallas Amigas.
https://www.youtube.com/watch?v=gXvG53ccyJY

Web d’educació tecnològica
http://www.pantallasamigas.net/
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