
 

 
RECURSOS WEB PER A PARES MARES I XIQUETS SOBRE ÚS DE LES 

 NOVES TECNOLOGIES 
 

 
 
 
Web de la Generalitat Valenciana “Bones pràctiques amb les TIC” 
 
http://www.ceice.gva.es/documents/161862998/163024947/Bones_Pract_Tic.pdf/aaab003e-
9579-49c5-acd9-7beabb1f7479 
 
 
Es tracta d’una guia de bones pràctiques publicada per la Conselleria d'Educació i Ciència sobre               
l’ús d’Internet i totes les noves ferramentes que van sorgint relacionades amb la informació i la                
comunicació que s’agrupen sota el terme TIC. 
 
El llibre planteja una sèrie de recomanacions agrupades per edats, així com un conjunt de               
ferramentes incloses en LliureX, la distribució GNU/Linux disponible en el sistema educatiu            
valencià. 
 
A continuació trobeu l’Índex de la guia: 
 
Pròleg 01. Introducció 02. Competència digital 03. TIC i societat 04. TIC i família 05. Ús                
de les TIC en l’educació 05.1 Integració de les TIC en l’aula: claus 06. Accessibilitat i                
educació especial amb les TIC 07. Els menors i les TIC 08. TIC i violència escolar:                
ciberassetjament escolar 09. Grooming o ciberassetjament sexual 10. TIC i protecció de            
dades 11. Servicis d’Internet 12. Xarxes Socials 13. TIC: avantatges i inconvenients 14.             
Mitjans tècnics per al bon ús de les TIC (Internet)15. Pràctiques per al bon ús de les TIC                  
(Internet)16. Decàleg per al bon ús de les TIC 17. Decàleg per al bon ús d’Internet 
 
 
 
 
Material didàctic per un consum responsable amb les noves tecnologies 
 
http://www.indi.gva.es/va/web/consumo/nuevas-tecnologias 
 
Vídeos dirigits als xiquets i xiquetes sobre consum responsable amb les noves            
tecnologies 
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Web de la Generalitat de catalunya 
 
http://www.edu365.cat/internetsegura/ 
 
Web dins del portal Edu365 de la Generalitat de Catalunya sobre internet segura. Podeu              
trobar diversos vídeos adreçats a xiquets i xiquetes de diverses edats sobre ús de noves               
tecnologies i altres temàtiques relacionades. 
 
Edu365 és el portal del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya adreçat             
a l’alumnat de les escoles i instituts del país i les seues famílies, tot i que qualsevol usuari                  
pot fer ús dels recursos que hi apareixen. 
 
 
 
 
Internet segura for kids 
 
https://www.is4k.es/necesitas-saber/mediacion-parental 
 
És un servei de la Secretaría de Estado para el Avance Digital del Govern d’Espanya. Es                
presenta com el Centre de Seguretat a Internet per a menors d'edat a Espanya i té per                 
objectiu la promoció de l’ús segur i responsable d’Internet i les noves tecnologies entre els               
xiquets i adolescents. 
 
En aquesta web podeu trobar, entre d’altres, ferramentes de control parental:           
https://www.is4k.es/de-utilidad/herramientas 
 
Preguntes i respostes sobre joguines amb connexió a internet 
https://www.is4k.es/regalos-y-juguetes-conectados 
 
Guies educatives sobre temàtiques com ara el ciberassetjament, la conveniència o no de             
l’ús de les pantalles per part dels menors o l’addicció a la tecnologia. 
https://www.is4k.es/de-utilidad/recursos/guias-sobre-ciberbullying-pantallas-y-adiccion 
 
 
 
 
Web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades amb tallers per a famílies 
 
http://tudecideseninternet.es/agpd1/index.php/videos/taller-para-familias-los-menores-y-
su-cibermundo.html 
L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha desenvolupat una pàgina web            
que té com a objectiu oferir informació, consells, materials i recursos per a facilitar l'ús               
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segur i responsable de les dades personals a la Xarxa. 
 
 
 
 
Guia “Sigues legal a Internet” 
 
http://www.tudecideseninternet.es/agpd1/images/guias/Guia_menores2016.pdf 
 
 
Té el propòsit de sensibilitzar sobre les greus conseqüències de determinades           
conductes realitzades a Internet. 
 
Inclou vuit fitxes didàctiques en què s’ensenya als joves aspectes tan importants com             
les dades personals que es comparteixen i qui pot veure-les, les conseqüències de             
perdre el mòbil o d’oblidar tancar la sessió en una xarxa social o les implicacions de                
tornar a enviar un vídeo en el qual apareixen altres persones, ja siguen companys o               
professorat. 
 
Així mateix, pretén que els menors reflexionen sobre com se senten davant diverses             
situacions, com ara trobar una imatge seua manipulada en les xarxes socials en la qual               
el seu aspecte és còmic, i/o amb comentaris burlescos, rebre un vídeo en el qual               
apareix canviant-se de roba, o rebre missatges amb amenaces i xantatges. 
 
En el document s’aborda també el ciberbullying, el ciberbaiting, el grooming i el sexting,              
i ofereix consells per evitar ser objecte d'aquestes conductes o convertir-se en partícip             
d’aquestes, incidint en la importància de no permetre que ningú els assetge, de no              
participar en l'assetjament a altres persones, ni consentir assetjament a tercers. 
 
 
Guia Ensenya'ls a ser legals a Internet. Serveix de complement a les fitxes adreçades              
a joves, i facilita orientacions i pautes útils a familiars, professors i persones pròximes al               
menor en la seva tasca d'educació i formació. Tal com ha assenyalat l’AEPD en nota de                
premsa, l'objectiu és que aquestes guies s'utilitzen tant en les aules com a casa per               
propiciar un ambient de conscienciació que contribuïsca a evitar que els menors puguen             
cometre un delicte o que amb la seua pròpia conducta afavorisquen la seua comissió              
per part de tercers i sense ser-ne conscients. 
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“Plataforma informativa empantallados” 
 
http://empantallados.com/  
 
Plataforma de pares i mares que naix per donar suport i acompanyament als xiquets i               
xiquetes. Així mateix, pretén veure la tecnologia com una oportunitat més per educar. 
Ofereix informació en quatre àmbits: personalitat, sociabilitat , seguretat i creativitat. 
 
 
 
 
Pantallas Amigas  
 
https://www.pantallasamigas.net 
 
Pantallas Amigas naix l’any 2004 amb la missió de promocionar l’ús segur i saludable              
d’Internet i altres TIC, així com el foment de la ciutadania digital responsable en la infància i                 
l’adolescència. Amb aquesta finalitat desenvolupen projectes i recursos educatius per a la            
capacitació de xiquets, xiquetes i adolescents de manera que puguen desenvolupar-se de            
forma autònoma a Internet, amb l'objectiu final que desenvolupen les habilitats i            
competències digitals que els permeten participar de manera activa, positiva i saludable a la              
Xarxa. 
Ciberbullying, sexting, sextorsió, grooming, seguretat i privacitat són algunes de les           
temàtiques que aborden de forma preferent. 
 
 
 
 
Revista Faros  
 
https://faros.hsjdbcn.org/ca 
 
Revista de l’hospital Sant Joan de Déu amb infinitat d’'articles sobre educació. Entre ells,              
alguns sobre ús de mòbils, videoconsoles, etc  
 
 
Com a exemple teniu aquesta sobre l’ús del control parental 
 
https://faros.hsjdbcn.org/ca/articulo/quines-opcions-control-parental-integren-videoconsoles-
actuals 
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Criatures.  
 
https://criatures.ara.cat/ 
 
Web del diari digital Ara sobre educació amb molts articles d’interés sobre ús de noves               
tecnologies 
 
https://criatures.ara.cat/blogs/trivium/mobil_6_1477112276.html 
 
 
 
 
Fundació ANAR.  
 
La Fundació ANAR (Ajuda a Nens i Adolescents en Risc) és una organització sense ànim               
de lucre. L’objectiu d’aquesta fundació és ajudar per a eliminar la violència contra la              
infància. 
 
Proporciona informació diversa sobre l’ús de noves tecnologies. Ací trobareu una guia sobre             
noves tecnologies per a pares i mares:  
 
https://www.anar.org/nuevas-tecnologias-padres/ 
 
També un model de contracte entre pares/mares i adolescents sobre l’ús del mòbil 
 
https://www.anar.org/wp-content/uploads/2019/01/Contrato-ANAR-uso-m%C3%B3vil.pdf 
 
 
 
 
Reflexions sobre l’ús del WhatsApp des de l’equip directiu de l’Escola Gavina: 
 
Carta de l’equip directiu del centre sobre l’ús del WhatsApp 
 
 
“Des de l'equip directiu us fem arribar un escrit a mode de reflexió sobre l'ús del                
WhatsApp a l'escola. Des que aquesta aplicació va nàixer i se n'ha fet una gran difusió,                
hem pogut veure'n els avantatges. I també els inconvenients o les dificultats            
comunicatives que genera. A l'escola, com un àmbit més de la vida en què fem servir el                 
WhatsApp, hem vist la proliferació de grups i subgrups amb funcions diverses. I no              
parlem del nostre centre en particular, sinó de l'escola en general. De fet, en són ja                
bastants els centres que han reflexionat sobre la utilització d'aquesta aplicació, després            
de veure'n els usos profitosos i els negatius.  
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I també hi ha sociòlegs/es, pedagogs/es, mestres... i d'altres professionals que s'han            
parat a pensar sobre quins avantatges ens aporta i quins no. I també als nostres xiquets                
i xiquetes. Per això volem compartir aquesta reflexió amb vosaltres, sempre amb la             
voluntat i l'interés de garantir una bona comunicació entre tothom: fluïda, sana, rigorosa,             
respectuosa i actual. 
  
Compartim també alguns enllaços d'articles que en reflexionen: 
 
- 
https://www.vilaweb.cat/noticia/4237098/20150323/deu-consells-pares-grups-whatsapp-l
escola.html 
 
- 
https://www.naciodigital.cat/canaldigital/noticia/22472/consells/formar/part/grups/whatsa
pp/pares/no/morir/intent 
 
-  
https://www.uoc.edu/portal/ca/news/actualitat/2015/037-whatsapp-escola-pares.html 
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