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Educació digital saludable a l’entorn familiar

Les noves tecnologies han vingut per 
quedar-se. Han suposat una autèntica 
revolució social que modifica el nostre 
patró de socialització, comunicació, 
recerca d’informació, joc i construcció 
de la nostra identitat, entre d’altres as-
pectes. Cal reconèixer les oportunitats 
que ofereixen les noves tecnologies a 
les persones adolescents i, al mateix 
temps, també identificar els riscos, 
mals hàbits i perills que es poden pre-
venir i afrontar des de l’entorn familiar 
amb unes bones pautes. 

No podem obviar les seves facilitats 
ni el fet que som éssers socials que 
necessitem comunicar-nos, establir 
vincles, compartir els nostres pensa-
ments o divertir-nos. Si li sumem que, 
en l’etapa de l’adolescència, el grup 
d’iguals ocupa un paper protagonista 
en la vida de qualsevol adolescent, po-
dem comprendre que les noves tecno-
logies esdevenen un espai de transició 
cap a la seva autonomia, validació de 
la seva pròpia vàlua, reconeixement, 
creixement i desenvolupament com a 
persones. Imagines com hagués sigut 
la teva adolescència tenint la oportu-
nitat de fer un Tik Tok amb el teu grup 
d’amistats, atrevir-te a lligar amb algú 
que no coneixes a través d’una panta-
lla o tenir un grup de whatsapp amb la 
teva classe de l’institut amb qui comu-
nicar-te només teclejant un teclat?  

Les potencialitats que ofereixen les 
noves tecnologies són enormes i els 
riscos associats a elles es poden evitar. 
Seria un error vincular la nova era digi-
tal només amb els seus efectes nega-
tius perquè totes les persones les uti-
litzem identificant els seus avantatges. 
No podem viure d’esquena ni negar la 
seva importància. Per aquest motiu, 
les famílies considerades com a immi-
grants digitals (han après a familiarit-
zar-se amb aquestes eines quan han 
estat persones adultes) tenim una res-
ponsabilitat i deure d’integrar-les de 
forma saludable en el seu bon ús amb 
els natius digitals (han nascut a l’era 
digital). Com que fer-ne ús no significa 
saber-ne fer un bon ús, oferim aquesta 
breu guia didàctica per a mares, pares 
i famílies amb persones adolescents, 
sobretot centrada en el telèfon mòbil, 
perquè no us sentiu tan perdudes en 
aquesta nova era digital que ha tardat 
tan pocs anys en incorporar-se en el 
nostre dia a dia.



L’educació digital consisteix en el con-
junt de pautes, consells i estratègies 
per fer un ús responsable, segur i pe-
dagògic de les tecnologies de la infor-
mació i de la comunicació. Els disposi-
tius electrònics no són bons ni dolents 
en la seva essència, la clau rau en el 
bon i/o mal ús que en fem. Com que 
ningú neix ensenyat/da, cal aprendre a 
relacionar-nos amb les noves tecnolo-
gies coneixent-les de primera mà i, al 
mateix temps, identificar els riscos del 
seu mal ús. 

En l’estudi El impacto de las pantallas 
en la vida familiar (2018) realitzat per 
Empatallados www.empantallados.com

La clau d’una bona educació digital es troba 
en comprendre que les noves tecnologies 
estan al nostre servei per ajudar-nos. 
No estem al servei de les noves tecnologies.

Què vol dir educació digital?

i AG3, el 60% de mares i pares desit-
gen trencar la bretxa digital existent. 
Reconeixen que necessiten formar-se 
perquè la desinformació i la manca de 
recursos suposa una font de conflicte 
intrafamiliar. Algunes de les conclu-
sions d’aquest primer estudi sobre 
aquest tema amb més de 1.400 perso-
nes entrevistades exposen que el 66% 
afirma que les pantalles els ajuda a la 
logística familiar i, al mateix temps, 4 
de cada 10 famílies tenen conflictes 
vinculats a les noves tecnologies de 

forma habitual i el 74% de les persones 
enquestades considera que això els 
allunya de fills/es. 

La millor estratègia que tenim les famí-
lies per establir pautes, normes i bons 
hàbits amb fills/es és la comunicació. 
En moltes ocasiones, mares i pares re-
coneixen sentir por de posar límits en 
el consum del telèfon mòbil. Cal tenir 
present que el cervell adolescent no es 
desenvolupa fins als 21 anys, això signi-
fica que la seva capacitat per prendre 
decisions està condicionada pel seu 
creixement. Una bona estratègia és 
crear de forma conjunta i consensua-
da les normes a nivell familiar. 

En aquest espai creat entre pares i fills/
es, es posen les bases de l’educació di-
gital a l’entorn familiar tenint en comp-
te necessitats, preferències, desitjos 
i possibilitats de cada membre. Els 
acords establerts es poden revisar es-
tablint una periodicitat valorant la seva 
renovació i adequació posteriorment, 
per exemple. L’educació més efectiva 
es predica amb l’exemple, per això si-
gues una bona referència entre el que 
es diu i el que es fa perquè el que s’es-
tableixi tingui sentit comú i coherència. 



Després d’exposar els avantatges que 
ofereixen les noves tecnologies, expo-
sem aquí alguns dels riscos que una 
persona adolescent es pot trobar a la 
xarxa amb, per exemple, el grooming 
consisteix (assetjament i xantatge de 
forma deliberat per part d’una perso-
na adulta a una persona menor d’edat 
a través de les noves tecnologies), el 
pishing (robatori de contrasenya i ús 
de perfil en una xarxa social o compte 
de correu electrònic), el sexting (en-
viament de contingut eròtic o porno-

gràfic, sobretot imatges, a través dels 
telèfons mòbils), el ciberbullying (ús 
del correu electrònic, xarxes socials o 
whatsapp per assetjar a una persona 
o un grup mitjançant atacs com, per 
exemple, amenaces, insults, xantat-
ges, difondre informació privada i ca-
lumnies, entre d’altres) o la nomofòbia 
(por irracional de sortir de casa sense 
el telèfon mòbil, així com quedar-se 
sense bateria, no tenir cobertura o 
crèdit).



Educar des d’una mirada crítica cap a les empreses que converteixen la po-
blació adolescent en diana del consum de models nous de telèfon, noves 
aplicacions o nous complements perquè sempre estiguin en connexió cons-
tant i a la vanguardia de totes les novetats que apareixen en el mercat. 

ESPAIS I CONSUMS COMPARTITS 

Realitzar els àpats familiars dins i fora de la llar sense pantalles afavorint la 
comunicació entre vosaltres. 

Es recomana silenciar els telèfons mòbils en el moment d’anar a dormir, es po-
den deixar fora de l’habitació i també es pot apagar la wi-fi de la llar cada nit. 

Configurar opcions de privacitat i contrasenyes segures per protegir la seva 
intimitat de possibles amenaces. 

TELÈFON MÒBIL 

Quan sigui el moment de tenir el seu primer telèfon mòbil, es suggereix que 
sigui de segona mà. No hi ha pressa en que sigui un aparell de primera mà. 

Informar del cost econòmic del telèfon mòbil i la tarifa perquè li donin valor. 
Una opció és conèixer el cost anual de cada dispositiu accedint a les factures 
mensuals i el cost anual. 

Es recomana que no utilitzin el telèfon quan estan creuant un carrer o si van 
en bicicleta o en moto, així com silenciar els seus dispositius quan estan en 
un espai públic. 

Val la pena que pensin bé el missatge que escriuran abans d’enviar-lo evitant 
comportament impulsius i conflictes amb tercers. 

Anima’ls a que superin la mandra d’escriure amb faltes d’ortografia, accents i 
guions en els seus missatges per no destrossar el llenguatge tenint en comp-
te expressions que siguin pròpies de la seva generació.

Com fer-ho a la pràctica?



XARXES SOCIALS  

Preguntar sempre si volen ser etiquetats/des en una publicació a les xarxes socials 
demanant explícitament el consentiment per part seva de la mateixa manera que 
haurien de fer amb les que surti dels demés. 

Tenir cura de les imatges, publicacions i comentaris que es pengen a les xarxes 
socials ja que poden ser motiu de discriminació per raó de gènere, orientació se-
xual, raça, etc. 

Empatitzar amb les persones que siguin víctimes de qualsevol tipus d’assetjament 
promovent que puguin comunicar-ho de forma assertiva a l’escola i/o a la família. 
És important prendre consciència del paper que té el grup amb el seu silenci de 
mantenir aquest tipus de comportament sense que sentin culpa, por o vergonya. 

En el cas de ser la persona agressora, tractar de comprendre què li està portant 
a reaccionar de forma agressiva buscant una solució a aquest conflicte de forma 
adulta i responsable assumint les conseqüències que pugui tenir aquesta conduc-
ta. És imprescindible comunicar-ho a l’escola per buscar estratègies per resoldre 
aquesta problemàtica ensenyant a fer crítiques sense faltar al respecte o aprendre 
dels errors sense frustració. 

No facis allò que no faries en la teva vida real en un espai públic, és a dir, fotografiar 
una part del teu cos i enviar-li a una persona desconeguda o insultar de manera 
anònima. 

En cas que es vulguin crear un perfil a través d’Instagram, és important tenir pre-
sent que l’edat mínima és de 14 anys. Es recomana que tinguin un perfil privat a 
partir d’aquesta edat fins els 18 anys.



Evitar que el nombre d’hores dedicades a les tasques domèstiques sigui ma-
jor que les activitats compartides amb fills/es. Cal revisar les prioritats i esta-
blir mecanismes que permetin plantificar millor els temps de dedicació a cada 
tasca. Per poder fer aquesta exercici, es suggereix completar la següent taula 
per fer un càlcul de la distribució del temps a l’entorn familiar.  

Estimular la comunicació i el diàleg a nivell familiar fugint de judicis, senti-
ments de culpabilitat o suposicions. 
 
Crear un perfil a les xarxes socials per tenir control del que publiquen, el que 
importa cultivar és la confiança i transparència, enlloc del control. 
 
Alertar de l’enviament de fotografies i/o vídeos íntims amb contingut sexual 
amb els seus contactes ja que, en el moment que s’ha compartit, no es pot 
tenir control de la seva difusió. És important recordar que tota persona que 
difon aquest tipus de material pot tenir conseqüències a nivell emocional, a 
part de ser un comportament penat legalment. 
 
No utilitzar el dispositiu mòbil quan estigueu parlant per transmetre el missat-
ge que la persona que tenim davant sempre és més important que la comu-
nicació amb una altra persona a través de la pantalla, exceptuant situacions 
considerades d’emergència.
 
Promoure actituds d’oci, culturals, esportives i/o associatives dins del propi 
municipi evitant el sedentarisme i l’aïllament social dins de l’habitació que po-
den ocasionar les pantalles.  
 
Evitar alarmar-se de forma innecessària si no hi ha indicadors evidents d’un 
comportament addictiu. 

Què hem d’evitar?

Activitats dins la llar Hores Activitats amb fills/es Hores

Comprar Conversar

Cuinar Llegir

Netejar Jugar

Planxar Viatjar

Posar rentadora Activitats fora de casa

Fregar els plats Fer manualitats



TEMA: EDUCACIÓ DIGITAL SALUDABLE A L’ENTORN FAMILIAR 

- Burley Hofman, Janell (2018). Irules: reglas razonables para una família sana 
y tecnològica. Ed. Rialp. 

- Blázquez, Luis (2018). Enfocar la atención: el trampolín para el crecimiento 
personal. Ed. Teconté. 

PER SABER-NE MÉS:



CÀPSULES EDUCATIVES ZIGA ZAGA


