
#SomExemple

Per una bona prevenció 
familiar considerem molt 
important l’establiment de límits clars, 
precisos i proporcionals.
Preservar un ambient afectiu i un suport 
emocional afavoreix una bona prevenció 
en els usos de pantalles.
Els adults som els seus models, n’hem de 
donar exemple.
Fem activitats conjuntes amb els nostres 
fills i filles, busquem espais de diàleg, 
acompanyem-los en el seu creixement i en 
la descoberta del món en què vivim.

No hem de girar-nos d’esquena a la tecnologia; 
adoptar-ne una postura en contra no ens 
ajudarà a acompanyar els nostres fills i filles.

Hem de fixar-nos en les recomana-
cions del codi PEGI (Pan European 
Game Information), perquè garan-
teix un etiquetatge correcte per 

edats i en funció dels continguts dels productes 
destinats a l’entreteniment (jocs d’ordinador, 
aplicacions i també pel·lícules).

Hem de descansar a la nit,  per tant recomanem  
agafar el costum de deixar el mòbil fora del 
dormitori per carregar-ne la bateria.
Hem de parlar entre nosaltres. Està molt bé fer 
els àpats sense pantalles, perquè és bo d’afa-
vorir una bona comunicació familiar.

Hem d’aplicar el sentit comú en relació a les 
pantalles (límits, normes, temps de connexió, 
problemes reals o pors adultes, l’ús que en fan 
els infants i adolescents...) igual que ho fem  
amb tot allò que té a veure amb la criança i 
l’educació dels nostres fills i filles.

EDUCACIÓ
FAMILIAR
EN L’ÚS DE 
PANTALLES
mòbils, tauletes, TV, app’s,
videojocs, xarxes socials.
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Entre 0 i 3 anys
Recomanem evitar l’exposició dels infants a qualsevol 
pantalla. // En aquesta edat necessiten establir 
vincles afectius amb les persones que els cuiden, 
perquè a partir de la relació amb l’altre i amb 
l’entorn, desenvolupen l’autoconcepte i la pròpia 
imatge.  // Els infants aprenen de manera 
vivencial a partir del contacte directe amb la 
realitat. // Evitem, doncs, donar-los un 
dispositiu al restaurant, al parc, etc. com 
a norma i només per la nostra comodi-
tat. Aquesta pràctica podria derivar, 
entre d’altres, en dificultats a 
l’hora d’adquirir el llenguatge o 
problemes en el procés de 
socialització. // Hem de 
descartar l’ús sistemàtic 
de les tecnologies per 
distreure els infants i 
se’ls han d’oferir 
alternatives a les 
pantalles.   

Si decidim incorporar l’ús de pantalles 
en el dia a dia dels infants cal que ho fem 
de manera progressiva gestionant el 
temps i la qualitat dels continguts. // Com 
a referents hem de promoure l’interès per 
l’exercici físic, la imaginació, la creativitat, 
l’autonomia, les habilitats socials...

 
12+

Es pot augmentar el volum d’hores si 
s’arriba a pactes revisables, segons criteris familiars i 

depenent de la maduresa de l’adolescent. // Si estem 
pensant a regalar-los un mòbil cal que valorarem com i 

per a què l’utilitzaran. // L’ús de pantalles té un paper 
important en la construcció de la identitat, per això hem de 

fomentar-ne un ús mesurat; evitem que es tanquin a l’habita-
ció per utilitzar els dispositius. // L’ús de videojocs no pot ser 

el refugi dels seus malestars, cal afavorir una mirada crítica, 
autònoma i responsable de l’ús de pantalles.

És molt important establir uns criteris sobre 
quin paper tenen les pantalles en la vida diària 
dels infants i uns límits coherents, tant pel que 
fa al temps que hi passen com en relació amb 
els continguts que consumeixen. // No acon-
sellem regalar un mòbil en aquesta franja 
d’edat, per jugar existeixen alternatives més 
aptes per a l’acompanyament i la supervisió, 
com una tauleta o una consola. // El dormitori 
hauria de ser un espai lliure de pantalles, 
recomanem que els dispositius s’utilitzin en 
zones comunes. // Hem de fomentar un 
equilibri entre el temps d’ús de pantalles i 
altres àmbits de la vida com el descans, 
l’alimentació, l’activitat física i la comunicació.

Recomanacions per a l’ús de
pantalles entre infants i joves

4 a 6 anys 

De 7 a 11 anys 


