
	

	

La	 PGME	 en	 contacte	 amb	 la	 comunitat	 educativa	 hem	 pogut	 observar	 com	 en	 els	
darrers	 temps	 els	menors	 accedeixen	 cada	 vegada	 a	 una	 edat	més	primerenca	 a	 les	
Tecnologies	de	la	Informació	i	Comunicació	(TIC).		

Els	menors	 tenen	molta	 facilitat	per	 fer	 servir	aquestes	 tecnologies	 i	moltes	vegades	
els	 pares	 ens	manifesten	 que	 es	 veuen	 desbordats	 pel	 desconeixement	 dels	 riscos	 i	
potencialitats	d’aquestes	eines.		

Amb	la	intenció	de	facilitar	la	supervisió	que	legalment	ens	pertoca	com	a	tutors	legals	
d’aquests	menors,	us	oferim	una	sèrie	de	recomanacions	que	podem	aplicar	quan	els	
menors	 accedeixen	per	primer	 cop	a	 les	 TIC.	Aquetes	pautes	 les	hem	estructurat	 en	
tres	apartats:	per	una	banda,	 les	obligacions	dels	pares,	d’altra	banda	 les	obligacions	
dels	fills	i	finalment	els	compromisos	que	han	d’adquirir	conjuntament.	

Per	 finalitzar	 adjuntem	 un	 contracte	 per	 regular	 l’ús	 d’aquestes	 eines	 que	 ens	
permetrà	comprometre	i	coresponsabilitzar	els	menors	en	l’adequat	ús	de	les	TIC.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

A. ELS	PARES	HAURIEN	DE...	

- Fer	un	acompanyament	 i	control	 inicial	que	aniran	relaxant	segons	el	menor	vagi	
demostrant	la	seva	responsabilitat	i	prudència	en	el	bon	ús	de	la	tecnologia.	

- Valorar	 la	 possibilitat	 d’instal·lar	 programes	 de	 control	 parental	 d’acord	 amb	 la	
edat,	maduresa	i	ús	que	el	menor	faci	dels	aparells.	

- Establir	clarament	quines	són	les	normes	establertes	a	casa	(horaris,	espais...)	pel	
que	fa	a	la	utilització	de	l’aparell.	Siguem	conscients	de	la	importància	de	tenir	els	
aparells	 susceptibles	 de	 connectar-se	 a	 Internet	 en	 zones	 comunes	 de	 la	 casa	
(prohibir	 la	seva	entrada	a	 les	habitacions	 i	els	 lavabos),	així	com	establir	espais	 i	
moments	 de	 no	 connexió	 (a	 taula,	 en	 reunions	 familiars...)	 i	 horaris	 de	
connectivitat	(fins	a	determinada	hora)	

- Supervisar	 la	 navegació	 dels	 seus	 fills:	 aplicacions,	 xarxes	 socials,	 privacitat	 del	
perfil,	amistats...del	menor.	

- Facilitar	al	menor	programari	legal	i	actualitzat.	

B. ELS	FILLS	S’HAN	DE	COMPROMETRE	A...	

- Quan	 vulguin	 fer	 servir	 alguna	 xarxa	 social	 per	 a	 la	 que	 encara	 no	 tinguin	 edat	
legal,	hauran	de	fer	servir	un	perfil	compartit	amb	algun	dels	pares.	

- Configurar	el	seu	perfil	a	les	xarxes	socials	de	manera	privada.	

- No	agregar	a	cap	contacte	que	no	coneguin	a	la	vida	real.	

- Sol·licitar	permís	abans	de	compartir	cap	imatge.	

- En	cas	de	tenir	cap	problema,	dir-ho	als	pares.	

- No	utilitzar	Internet	per	humiliar,	ofendre	a	ningú,	així	com	si	és	testimoni	que	això	
està	passant	ho	comunicarà	als	pares.	

- Utilitzar	els	aparells	d’acord	a	les	normes	establertes	allà	on	es	trobi	(casa,	centre	
escolar,	altres	recintes...).	

C. TOTS	DOS	JUNTS	HAURAN	DE...	

- Els	pares	 i	 el	menor	 compraran	 l’aparell	 conjuntament.	Guardaran	 la	garantia,	 la	
factura	i	qualsevol	altra	informació	d’interès	(PIN,	PUK,	IMEI).	

- El	 menor	 començarà	 a	 utilitzar	 l’aparell	 amb	 els	 pares	 i	 el	 configuraran	 junts	 i	
establiran	les	normes	sobre	quines	pàgines	i	jocs	es	poden	utilitzar.	

- Ambdues	parts	 es	 comprometen	a	 tenir	 sempre	 instal·lat	 i	 actualitzat	 l’antivirus,	
així	com	a	tapar	la	web	cam.	

- Els	pares	i	els	menors	compartiran	les	contrasenyes		i	els	codis	d’accés	als	aparells,	
aplicacions,	etc.	per	tal	que	els	pares	puguin	fer	la	supervisió	que	els	pertoca.	

- Establir	el	moment	i	lloc	de	càrrega	de	l’aparell.	



	

Aquest	 contracte	 entre	 _________________________________________(nom	 dels	 pares)	 i	
______________	 (nom	 del	 menor)	 estableix	 les	 normes	 familiars	 relacionades	 amb	 l’ús	
d’aparells	 susceptibles	 de	 connectar-se	 a	 Internet	 (telèfon	 mòbil,	 tauletes,	 ordinadors,	
videoconsoles...).	

1. __________________________(el	 menor)	 compartirà	 les	 contrasenyes	 i	 els	 codis	 d’accés	 als	
aparells	i	aplicacions	amb	els	pares.	

2. Mentre	________________________________(el	menor)	no	tingui	edat	legal	per	fer	servir	les	
xarxes	socials,	utilitzarà	un	perfil	compartit	amb	el	pare	o	la	mare.		

3. Els	pares	conjuntament	amb	___________________	donaran	d’alta	el	perfil	a	les	xarxes	socials	i	
el	configuraran	de	forma	privada	per	tal	d’evitar	que	persones	desconegudes	puguin	tenir	accés	
a	la	informació	de	_____________(el	menor).	

4. _____________________(el	 menor)	 es	 compromet	 a	 demanar	 permís	 als	 pares	 abans	 de	
facilitar	cap	dada	de	caràcter	personal	(nom,	cognom,	edat,	escola,	activitats	extraescolars...).	

5. _______________________(el	 menor)	 es	 compromet	 a	 no	 agregar	 cap	 contacte	 que	 no	
conegui	a	la	vida	real.	Tampoc	acceptarà	ni	demanarà	amistat	a	cap	personatge	famós.	

6. De	la	mateixa	manera,	es	compromet	a	no	parlar	amb	desconeguts,	ni	tan	sols	en	jocs	online.	

7. _______________________(el	menor)	sol·licitarà	SEMPRE	permís	als	pares	abans	de	compartir	
cap	imatge.	

8. _______________________(el	 menor)	 es	 compromet	 a	 no	 utilitzar	 Internet	 per	 humiliar	 ni	
ofendre	ningú,	així	com	si	és	testimoni	que	això	està	passant	ho	comunicarà	als	pares.	

9. _______________________(el	menor)	accepta	les	següents	normes	d’utilització	a	casa:		

a. Pel	 que	 fa	 a	 l’horari:	 l’horari	 de	 connexió	 a	 Internet	 a	 casa	 és	 de	 __________	 a	
_____________	hores.	

b. Pel	 que	 fa	 a	 l’espai:	 els	 aparells	 amb	 connexió	 a	 Internet	 es	 poden	 utilitzar	 a	 :	
_____________	(per	exemple	a	la	cuina,	al	menjador...).	Està	prohibit	utilitzar-los	a	les	
habitacions	i	als	lavabos.	

c. Pel	 que	 fa	 als	moments	 de	 connexió:	 resta	 terminantment	 prohibit	 utilitzar	 aquests	
aparells	a	taula,	a	reunions	familiars	 i	en	aquells	moments	especials	en	què	els	pares	
ho	determinin	(una	celebració,	etc.).	

10. _______________________(el	menor)	es	compromet	a	seguir	les	normes	establertes	al	centre	
educatiu	pel	que	fa	a	l’ús	d’aquests	aparells.	

11. _______________________(el	menor)	es	compromet	a	vetllar	pel	manteniment	i	correcte	estat	
de	l’aparell.	

12. _______________________(el	menor)	no	farà	ostentació	d’aquests	aparells	al	carrer.	

13. En	cas	de	tenir	cap	problema,	_______________________(el	menor)	es	compromet	a	dir-ho	als	
pares.	

14. Els	 pares	 es	 reserven	el	 dret	 a	 retirar	 aquests	 privilegis	 en	 cas	 d’incomplir	 alguna	d’aquestes	
normes.	

15. Aquest	contracte	serà	revisable	en	el	termini	d’un	any.		


