
 

 

DOSSIER PER FAMÍLIES 

OBRA DE TEATRE “QUÈ PASSA AMB EL WHATSAPP?” 

Els vostres fills i filles han dut a terme a l’Institut l’obra de teatre Què passa amb el 

whatsapp?. Aquest recurs educatiu està pensat per fer reflexionar l’alumnat sobre l’ús 

racional de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (mòbil, xarxes socials, jocs 

online...).   

Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) estan fortament esteses en tots 

els àmbits de la societat. Ens permeten comunicar-nos sense que la distància sigui una 

barrera, accedir amb rapidesa a gran nombre de fonts d’informació, autogestionar 

l’aprenentatge i enfortir determinades habilitats. Malgrat això, en ocasions es pot produir un 

ús abusiu de les TIC i fins i tot trastorns d’addicció.  

En aquest sentit, la família ha de promoure un ús racional d’aquestes tecnologies i crear  

oportunitats per parlar amb els nostres fills i filles d’aspectes lligats a la gestió que fem del 

nostre temps, la protecció de les nostres dades, els nostres drets i de la nostra privacitat.  

Tal com proposa el psicòleg expert en addiccions en joves Jordi Bernabeu, la millor 

estratègia de prevenció per aplicar a casa consisteix en escoltar i comunicar-nos amb els 

nostres fills i filles des d’un punt de vista positiu. Així per exemple: 

 

Enlloc de dir: Podem dir:   

“no et connectis a l’habitació”   “vine a connectar-te al menjador que així ens 

veiem” 

“estàs enganxat al Whatsapp” “què tal si un dia parlem? I a part m’escrius una 

cosa maca!” 

“quan estudiïs tanca el Facebook” “tu millor que ningú saps que et distreu i que no” 

“no et compro el mòbil” “regalar-te’l implica acceptar uns pactes” 

“no et deixis controlar” “estima’t i sàpigues què et fa mal i què no” 

 

ACTIVITAT PROPOSADA 

A continuació us proposem una activitat que us ajudarà a revisar i reflexionar sobre el 

temps que passem amb el mòbil. Al final d’aquest document es proporciona una graella per 

omplir la llista d’aplicacions i jocs que cada membre de la família utilitza habitualment. El 

primer que cal omplir és el temps diari que cadascú creu que passa utilitzant cada 

aplicació. 

A continuació cal instal·lar-se l’aplicació “YourHour” (en anglès) disponible per Android. 

 

http://jordibernabeu.cat/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mindefy.phoneaddiction.mobilepe


 

 

Un cop instal·lada es pot bloquejar l’ús d’una aplicació a partir 

d’un determinat temps o bé avisar quan es supera el temps que 

es porta utilitzant el telèfon. També compta el nombre de 

vegades que s’accedeix al mòbil per a consultar-lo al llarg el dia. 

En definitiva aquesta aplicació ajuda a prendre consciència 

sobre l’ús que fem del mòbil i al cap d’uns dies es pot recuperar 

l’estimació inicial feta a la graella i complimentar en aquesta 

ocasió el temps real que “YourHour” ha comptabilitzat per a 

cada aplicació. 

Així doncs, si els temps inicials i reals que s’han recollit són massa diferents, pot ser el 

moment de fer-se algunes preguntes i reajustar interessos i propòsits en relació a l’ús del 

mòbil. També és el moment per a què els membres de la família defineixin unes pautes 

d’us “mínimes” a través d’algun tipus d’acord familiar per marcar uns horaris, uns límits i 

determinar quines conseqüències es poden contemplar davant els incompliments. 

Tanmateix, és important buscar activitats lúdiques o gratificants significatives per a cada 

membre de la família que podrien substituir determinats espais de temps que ara quedaran 

alliberats. 

Si el temps dedicat al mòbil és excessiu això pot afectar a les relacions familiars, socials, 

laborals i escolars. En quant als motius de l’ús, comença a ser preocupant quan Internet o 

el mòbil s’utilitzen per omplir espais buits, quan hi ha sentiments d’insatisfacció i no es 

troben altres alternatives gratificants per omplir el temps. 

 

GRAELLA PER OMPLIR  

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Abans d’instal·lar l’aplicació “YourHour” (Ompliu el temps inicial) 

Nom 
       

Altres ... 

        

        

        

        

        

Després d’instal·lar l’aplicació “YourHour” (Ompliu el temps real) 

Nom 
      

Altres ... 

        

        

        

        

        

 


