
 

Resum de la tercera sessió del 
Grup de Reflexió de Pares curs 15-16

ELS NENS I LES NOVES TECNOLOGIES 

Hem començat amb una sessió d'interiorització que ens ha servit a tots per desconnectar de la 
jornada personal de cadascú. A la fi hem deixat els mòbils com a penyora a la cistella que se'ns 
ha ofert. 
Aquesta acció ha propiciat la següent qüestió: 

Quina sensació tens ara, en deixar el telèfon? 

- Inseguretat 
- Pèrdua de control 
- Inquietud 
- Descans 
- Alliberació 

Podem viure sense telèfon? O som esclaus? 

Dintre del ventall dels dispositius electrònics que avui en dia tenen accés els nostres fills. Quin és 
el seu preferit? 

Sense dubte la tauleta. 
Quan se'n fa un bon ús? 
Quan serveix d'eina d'integració. 
Què fomenta? 

1- La creativitat. 
2- Enriquiment educatiu amb tutorials. 
3- Integració. 

En què et sap greu alguna de les conseqüències d'aquestes tecnologies? 
Ens provoca el mateix sentiment dir prou a llegir que a tancar la tele? 
En general pensem que és més creatiu llegir un llibre perquè intervé la imaginació. 
Però en realitat pot arribar a crear la mateixa ansietat la suspensió de la tauleta que la suspensió 
de la lectura d'un llibre. 
És veritat que existeix una obsessió per la tecnologia. 
Ens preocupa molt que els falti un equilibri a la seva vida. 

Preocupacions importants entorn de l'ús del telèfon o qualsevol altre dispositiu tecnològic. 

És important i tranquil·litzant saber que en els cursos superiors (5è i 6è - CICLE SUPERIOR) els 
nens reben per part del col·lectiu dels mossos d'esquadra unes sessions informatives educatives 
sobre els perills del lliure accés a internet i la vulnerabilitat amb la qual es poden trobar. 



CONCLUSIONS QUE TRAIEM: 

Cal fer un bon ús. 
Educació des de l'arrel. 
Marcar pautes cada dia. 
No tenim temps de gestionar-ho tot. 
El Facebook pot ser interessant per poder mantenir a través del temps relacions amb gent que 
de manera natural perdríem el contacte. 

NO ÉS L'EINA EL PERILLÓS ÉS, COM EN TOT, L'ÚS QUE EN FEM. 

HEM D'ESTAR AL DIA  

SOBRETOT: NO DIR A TOT QUE SÍ 
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