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S.Jiménez-Murcia y J Mª Farré, Adicción a las nuevas tecnologies (2015)



Gabriel Magalhâes, escriptor portuguès diu que quan un 

nou mitjà neix, l’esclat del seu big bang genera un caos, 

una confusió, que sembra el dubte i el debat. 

Gabriel Magalhaes, L’agonia del professor, LA VANGUARDIA, 27 setembre 2019



Al llarg de la història, l'aparició de l'escriptura, la 

impremta, els ordinadors i internet: profunds canvis en la 

subjectivitat humana



L'expansió de les noves tecnologies s'ha produït fa tot just 

unes dècades i ha arribat simultàniament a totes les 

cultures del planeta. La seva divulgació ha estat més 

ràpida i més extensa que cap tecnologia en la història de 

la humanitat



Com influeixen les noves tecnologies en les 

nostres capacitats d’introspecció i d’empatia?

De la impremta a Internet: tecnologies i evolució de la subjectivitat humana Ramon Riera Rev
Intercanvis Num 30 Juny 2013



Si la quantitat d'hores que hem passat llegint novel·la 

romàntica han estimulat intensament les capacitats 

empàtiques i introspectives del nostre cervell, quins 

efectes tindrà en els cervells del futur l’impacte de les 

noves tecnologies en totes les seves formes? 







USOS PRÀCTICS DEL MÒBIL A L'AULA

• Fer ràdio i televisió amb dispositius mòbils per treballar 

la competència comunicativa

• El mòbil com a eina de recerca, exploració i creació 

artística

• El mòbil com laboratori per a projectes de ciència o 

ciutadania

• Ludificació, classe inversa, enfocament STEAM o 

aprenentatge a distància

A través d’aquest pla també es farà formació específica 

al professorat



«La sociedad ha perdido la confianza en la figura del 
padre, en mayúsculas, en la idea del personaje al que 
todos suponíamos potencia, poder y saber, para dársela a 
los gadgets tecnológicos».

Del padre al ipod. Familias y redes en la era digital José  Ramón Ubieto y 
otros (2019) Ned ediciones



“Hemos pasado de mirar al Padre –como referencia y/o 

lugar de mando- a mirar al iPad, el nuevo mando. Donde 

antes el saber se ligaba a la tradición y a la jerarquía, 

ahora cada uno lo lleva en el bolsillo y se construye más 

horizontalmente. No es que los padremadres hayan 

desaparecido, pero se han desvanecido, eclipsado ante el 

fogonazo del brillo de esos gadgets que nos hipnotizan y 

nos invitan a gozar, menos en familia y más en un 

régimen de unos solos.”

Entrevista a José Ramón Ubieto: "Hemos pasado de mirar al Padre –como referencia y/o lugar de 

mando- a mirar al iPad"

PUBLICAT a PsyAra 13/11/2019 14:11:00



Realitat polisensorial amb activitat motora i empàtica en 

contacte directe amb les persones.

8-9 anys:  un infant no hauria d’utilitzar tabletes ni tenir 

smartphons, ni internet i menys abans del 3-4 anys. 

Entrevista a Francisco Mora. Temas de Psicoanàlisis Núm 18 Julio 2019



Al principi el futur no existeix, el bebè té gana, uns passos 
s’apropen, un olor, un contacte, la veu i el sabor 
dols...Mica a mica els passos i l’olor anuncien el dols, 
l’anunci és el futur. El nen aprèn que primer és una cosa i 
després l’altra, la tranquil·litat de les rutines ajuden al nen 
a no desesperar-se. La presencia contenidora de la 
“mare” dona sentit a l’espera del bebè. L’infant surt del 
present i entra en el temps com un conjunt d’impressions 
sensorials. Més endavant, els hàbits i les rutines seguiran 
introduint l’avui i el demà.

Primeras pinceladas. Los ninos caminan hacia el futuro. Elena Fieschi. Temas de Psicoanálisis Núm 1 Enero 2011







Deixa el mòbil, fes-me cas!
Mare, deixa el mòbil!! Publicado por: ampajocdelabola 07/10/2014 

http://ampajocdelabola.com/author/ampajocdelabola/




Little Makers

¿QUÉ HARÍAS SI TU HIJO DE 7 AÑOS TE PIDE 
ABRIR UN CANAL EN YOUTUBE PARA SER 
YOUTUBER?

Evan Tube 10 anys, youtuber des dels 7 anys





ELS VIDEOJOCS







CONCLUSIONS

o Les Tecnologies aporten una gran riquesa als nostres infants

o També tenen els seus riscos

o Els pares són models pels seus fills

o Introduir les pantalles de forma dosificada, acompanyada i 
supervisada 

o No deixar sols als nens davant les xarxes

o Ajudar-los a que en facin una bona utilització

o Potenciar activitats sense pantalles: jugar amb el nen, contes, 
sortides a l’aire lliure, esports, activitats artístiques (música, pintura...), 
apuntar-los a un esplai, a un CAU

o Hi ha apps de control parental, però la millor app, es el control dels 
pares amb la seva presència (Ubieto, entrevista 12/11/2019) ABC 
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