
 
  

Quin és l'origen de la seva 
xerrada sobre l'educació en 
les xarxes socials?
El 2009 Camp Joliu em va en-
viar a fer un curs sobre aques-
ta temàtica a Navarra, i allà 
ens van donar una guia per 
treballar amb els alumnes i 
les famílies. Vaig preparar-me 
aquesta xerrada, que vaig co-
mençar amb pares d'alumnes 
de segon d'ESO, i ara ja la faig 
per a pares amb fills a quart de 
primària, ja que els joves de 
10 anys ja volen estar actius 
a les xarxes. 

Què acostuma a destacar 
en aquestes xerrades?
Els pares han de tenir clar que 
les xarxes socials són molt 
presents avui dia i que no 
poden lluir-se amb allò que 
"els meus fills no tenen mò-
bil". No cal aguantar fins als 
16 anys a donar-los un mòbil 
perquè, de la mateixa manera 
que els ensenyes a cuinar per-
què no es cremin, has d'edu-
car els fills perquè facin un 
bon ús del mòbil. Que no els 
passi com als adults, que ens 
ha vingut de cop i ens està 
costant de gestionar tot el vo-
lum d'informació. Els n'hem 
d'ensenyar des del minut 1 
perquè en facin un bon ús i 
no un abús.

Hi ha una edat concreta 
per donar un mòbil als fills?
En educació no hi ha recep-
tes. Potser un fill és molt res-
ponsable i està preparat als 10 
anys, i un germà seu més gran 
encara no ho està. És com tri-
ar de comprar-los una moto o 
decidir l'hora de tornar a casa 
a la nit: hi ha pares que ho 
deixen fer i d'altres que no, 
perquè coneixen el seu fill.

És insalvable, la diferència 
generacional entre els fills, 
natius digitals, i els pares?
De la mateixa manera que 
has baixat al seu nivell per 
anar a un munt d'aniversa-
ris o aprendre't les dosis dels 
medicaments, si no en saps, 

de xarxes, n'hauràs d'apren-
dre perquè és una cosa a la 
qual els fills poden estar dedi-
cant molt de temps. És molt 
estrany que pugui tenir una 
afició de la qual tu et desin-
teressis del tot. És com voler 
saber què llegeix o els amics 
que té.

On és el topall permissiu?
És una cosa que cal estar-hi 
a sobre perquè, als pares, el 
que els fa patir, a banda del 

ciberbullying i altres riscos, és 
l'addicció. Però això és el ma-
teix que passaria si veiessis el 
fill menjant tot el dia un de-
terminat menjar o fent una 
mateixa activitat de manera 
compulsiva. Els adolescents 
ho fan tot en excés –ena-
morar-se, enfadar-se...– i els 
adults som els que hi hem de 
posar el sentit comú.

Costa detectar un cert 
comportament alarmant?

Sí, perquè som els que els 
hem donat el mòbil. Som una 
generació de pares "microo-
nes" que donem poc temps 
als fills, però de qualitat, i 
això és una absurditat. Els 
fills volen temps, i hem d'es-
tar presents i haver-hi parlat 
no quan són adolescents, sinó 
des que eren petits.

Quin creu que és el límit en 
la intimitat d'un fill?
Han de tenir molt clar que la 
seva intimitat mai pot estar 
a la pantalla del mòbil i que, 
per tant, determinades coses 
que ja no dirien o no farien 
tampoc no poden estar-hi. 
Diuen que no els mirem el 
telèfon perquè és la seva in-
timitat, però si volen tenir 
intimitat, que escriguin un 
diari personal.

Una presència excessiva a 
les xarxes no crea aïlla-
ment, en un menor?
Els comportaments socials 
han canviat. Abans el friqui 
era el que es quedava a casa 
davant l'ordinador i ara ho és 
el que no ha vist l'últim vídeo 
ni sap qui és determinat blo-
guer. Per tenir tema i estar so-
cialitzat, ara necessiten saber 
què passa a les xarxes.

Idealitzen els 'youtubers' 
més famosos?
Sí, i pensen que han tingut 
sort, com tu ho penses del 
Messi, un cantant o un ac-
tor conegut, dels quals ja 
saps que no sempre tindran 
aquest èxit, però que han 
tingut sort i han d'aprofitar 
aquest temps. És normal. 
Mira la Dulceida, que no ha 
acabat ni l'ESO i té dos mili-
ons de seguidors a les xarxes. 
Guanya molts diners i li ges-
tiona el compte la seva mare. 
Quant durarà? No ho sabem, 
però si ho gestiona bé pot-
ser viurà d'aquest moment 
per sempre. Això els ha pas-
sat també a tots els cantants, 
models i artistes de moda: 
qui ha tingut un boom mira 
d'aprofitar-lo.

Què atreu més, del mòbil, a 
l'adolescent?
El WhatsApp, per tenir con-
verses amb els amics, Insta-
gram i YouTube, que els en-
tretén molt. Avui, al cervell 
dels joves li costa d'aguantar 
una pel·lícula de dues hores 
sense neguitejar-se o voler 
mirar el telèfon.
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“Els fills han de tenir molt clar 
que la seva intimitat mai pot 
estar a la pantalla del mòbil”
Magda Minguet
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Aquesta calafe-
llenca llicenciada 
en Història de 
l'Art i Periodisme 
i amb un post-
grau en Educació 
i Polítiques 
Familiars és pro-
fessora d'Història 
i Comunicació/
Xarxes Socials per 
a alumnes d'edu-
cació secundària a 
l'Escola Camp Joliu 
de l'Arboç. Escriu 
un blog al web 
criatures.ara.cat, 
gestiona el web 
personal www.
magdaminguet.
cat, parla de la 
família, el món de 
la parella i l'educa-
ció dels fills (entre 
d'altres temes), 
els dimarts al pro-
grama 'Paraules 
d'amor' de Ràdio 
Estel (20h), i ofe-
reix la conferència 
"Educar els fills en 
les xarxes socials", 
pensada per a 
mestres i famílies. 
La propera xerrada 
la farà dimarts que 
ve, a les 20 h, al 
Centre de Llorenç 
del Penedès.
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