COMPRENSIÓ ESCRITA I EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ ORALS

TEXT 2
8. Llegiu en veu alta el text següent davant les persones que examinen i després tracteu de

convèncer el vostre company o companya segons els arguments que us donem.

Encolomes el mòbil o la tauleta al teu fill per tenir-lo entretingut?
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) ha creat una guia perquè les famílies puguin supervisar
què fan els menors en el món digital i protegir-los d’amenaces.
Els mòbils i les tauletes s’han convertit, per a molts pares i mares, en el bot salvavides que els permet
tenir els nens entretinguts i en silenci d’una manera immediata i efectiva. La majoria ho fan, això sí,
amb un punt de culpabilitat. No només per si estan sobreexposant els seus fills davant les pantalles
–neuropsicòlegs recomanen no fer-ho abans dels tres anys–, sinó també per si els estan sobreexposant
a les amenaces que amaga el món digital: pàgines de contingut violent, contactes indesitjats o compres
involuntàries.
El 84,6% dels pares i mares, de fet, creuen que amb els nous serveis audiovisuals els menors d’edat
poden estar exposats a continguts perjudicials, segons el Centre d’Estudis d’Opinió. Només un de
cada quatre menors, però, consumeix audiovisuals amb la supervisió d’una persona adulta, segons les
mateixes dades. És per aquest binomi –la preocupació per què fan els menors a Internet i la falta de
temps o eines per controlar-ho– que el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) ha elaborat una guia
perquè les famílies puguin supervisar què fan els menors en el món digital i protegir-los d’amenaces.
Selena Soro, www.ara.cat
OPCIÓ A
Creus que els pares no haurien de deixar que els fills tingueren cap tipus d’accés als mòbils ni a les
tauletes fins als 6 anys d’edat. Hi ha molts experts que ho recomanen, ja que és una etapa que s’hauria
de basar més en experiències físiques i relacionals. El sobreestímul tecnològic és contraproduent.
OPCIÓ B
Creus que es pot deixar que els xiquets accedisquen a tauletes i mòbils a partir dels 2-3 anys sempre
que els pares els acompanyen i seleccionen i revisen el material que poden veure. També haurien de
controlar el temps que diàriament hi dediquen, ja que convé no abusar-ne.
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