
BORJA ADSUARA VARELA. “Teléfonos y 
primeras comuniones: ¿debe tener móvil un niño 
de 10 años?”

Guía de identidade dixital:

https://eventos-edu.xunta.gal/identidade-dixital 

Pacto familiar para o bo uso do móbil: 
https://www.is4k.es/de-utilidad/recursos/pacto-familiar-
para-el-buen-uso-de-un-movil 

Guía de mi primer smartphone. Buenas 
prácticas.  
http://www.avpd.euskadi.eus/contenidos/informacion/publi
caciones_avpd/eu_def/adjuntos/primer-smartphone-
buenas-prc3a1cticas.pdf 

Navega con rumbo: 
https://www.edu.xunta.es/navegaconrumbo/presentacion.h
tml 

Pantallas amigas:

http://www.pantallasamigas.net/ 

Guía para padres y educadores para prevenir o 
solucionar el abuso de móviles en adolescentes:

http://www.san.gva.es/documents/156344/1781089/Guia+d
e+Actuacion+Moviles.pdf 
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Para saber máis
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1. Respectarás aos demais 
sobre todas as cousas.

2. Non darás os teus datos sen 
permiso de teus pais.

3. Apagarás o móbil cando 
estudes e cando durmas.

4- Obedecerás aos teus pais no 
uso do móbil.

5. Non insultarás nin acosarás a 
outr@s nen@s. 

6. Non enviarás nin pedirás 
fotos espid@s.

7. Non accederás a contidos 
“piratas”.

8. Non contarás rumores nin 
secretos de outr@s.

9. Non accederás a contidos 
para adult@s.

10. Non comprarás nada sen 
permiso de teus pais.
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Escola de nais e pais
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Contrato familiar para o bo uso
do móbil

Cando ter un teléfono móbil?

Facer un uso responsable

1. Utilizar unicamente as seguintes aplicacións 
e/ou sitios web, e non instalar ningunha outra sen 
consultalo antes con meus pais: 
_________________

2. Chamar solo a familiares e amig@s que 
coñezan meus pais, sen sobrepasar os límites de 
tempo: _______ minutos diarios / semanais.

3. Buscar unicamente información, fotos, vídeos e 
noticias útiles e apropiadas (por ex., para traballos 
do colexio, música, deportes,…) 

4. Respectar los seguintes límites de tempo: _____ 
horas diarias / semanais e neste horario 
________________________.

5. Agregar ás miñas redes sociais solo amig@s de 
verdade, aos que coñezo en persoa.

6. Compartir so fotos ou mensaxes que poidan ver 
sen ningún problema veciñ@s, profesores, 
familiares,...

7. Comentar a meus pais calquera páxina web, 
blog, búsqueda, foro, etc. que non entenda, me 
pareza desagradable ou me faga sentir mal.

8. Ensinar a meus pais calquera mensaxe, foto, 
comentario no móbil, chat, redes sociais, etc. que 
me faga sentir incómod@.

9. Configurar xunto a meus pais unha clave ou 
patrón de desbloqueo do meu móbil.

10. Configurar xunto a meus pais as 
opcións de privacidade das miñas 
aplicacións e redes sociais, por 
ex. solo amig@s, desactivar as 
buscas externas (ex. Google, 
Bing), cerrar sesión, desactivar 
a xeolocalización, 
_______________.

E nós (pais), comprometémonos a estar ao teu 
lado e apoiarte:

1. Manter a nosa confianza en ti, e apoiarte para 
reforzar a túa propia confianza.

2. Escoitarte sempre que o necesites, buscando un 
momento apropiado no mesmo día cando non 
sexa posible falar inmediatamente.

3. Poñer da nosa parte para coñecer o teu mundo 
online: ademais de poñernos ao día con Internet, e 
preguntaremos que cousas che interesan a ti cada 
día.

4. Ante posibles problemas, reaccionar de maneira 
razoable, sen esaxeracións, nin enfados, 
comprendendo as túas preocupacións e 
motivacións, e buscando solucións.

5. Ser exemplos a seguir, comportándonos online 
como te pedimos que o fagas ti.

O móbil pasou a ser o regalo preferido para os 
nenos e nenas a partir dos 7 ou 8 anos. Atrás 
quedou a bicicleta e outros regalos que estaban 
agardando nesas idades. E xurde o debate se 
regalárllelo ou non, quen llo regala, a que idade,...

O efecto mimético imponse e ningún neno ou nena 
quere deixar de ter un móbil, se ve que “todos os 
seus amigos e amigas o teñen”, que é o argumento 
utilizado para exercer presión ante os seus 
proxenitores.

Hai moitos expertos que recomendan non dar aos 
fillos un móbil intelixente (con acceso a Internet) ata 
os 14 años.

Debe ter un móbil un neno ou  nena de 10 años? 

Depende. Polo xeral non. Pero sempre haberá 
quen pense que é necesario, para poder avisalos 
ou telos localizados ante calquera incidencia.  

E non necesita un móbil, precisamente, porque non 
ten un problema de mobilidade. Un neno ou nena 
de 10 años polo xeral está na casa ou no colexio, 
ou na casa dalgún amigo ou nun parque próximo. 
Non necesita estar permanentemente localizable, 
porque está permanentemente localizado. E pode 
utilizar outros dispositivos dixitais para xogar 
(tableta, consola u ordenador).

Por lo tanto, a pregunta non é se debe ter un móbil, 
senón a que servizos pode acceder desde o móbil 
(basicamente, aplicacións de redes sociais e 
mensaxería, que é polo que o queren) e si están 
preparados para elas ou si poden resultar 
prexudiciais para os seus estudos e para o seu 
desenvolvemento persoal. Non se trata de ser 
alarmistas, senón de informar sobre los riscos que 
existen para os menores en las redes sociais 
(ciberacoso, sexting,...).

Para poder axudanos contamos con aplicacións e 
sistemas de control parental que incluso se poden 
configurar no router do noso domicilio, labor na que 
as propias operadoras de telefonía colaboran cos 
usuarios.
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