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TELEVISIÓ: DECÀLEG PER A LES FAMÍLIES

A ningú  se  li  escapa  que  hi  ha  continguts  audiovisuals  que  afavoreixen  el 
desenvolupament emocional  dels infants,  però d’altres són clarament tòxics. 
Malgrat  altres  pantalles  posteriors,  com  ara  les  dels  ordinadors,  mòbils  o 
tablets, la pantalla de la televisió continua exercint la seva jerarquia i nodreix de 
continguts a d’altres pantalles i “pantalletes”. L’Escola Solc sempre ha tingut , 
com a una de les seves prioritats educatives, la mediació entre nens i nenes i 
les pantalles. A continuació us oferim un decàleg de consells sobre l’ús de la 
televisió a casa. 

1. Seleccionar amb criteri. Cal ensenyar als infants tant a mirar espais 
televisius  convenients  com  a  rebutjar  els  que  els  puguin  afectar  de 
manera  negativa   en  el  desenvolupament  com a  persones.  La  millor 
manera de fer-ho és que els grans també prediquin amb l’exemple i no 
consumeixin telescombraries. 

2. No tenir sempre l’aparell de televisió encès. Cada activitat, a casa, té 
el  seu  moment,  també mirar  la  televisió;  per  això,  s’ha  d’evitar  tenir 
encès el televisor quan no hi ha ningú mirant un programa determinat. Si 
l’apagueu, veureu com, a més d’estalviar fins a un 15% més d’energia, el 
silenci aportarà serenitat a l’ambient. I potser propiciarà que els deures 
quedin més ben fets o que la família surti més sovint a passejar.

3. Triar el temps i el moment. Els excessos són, per definició, perjudicials. 
Per això cal impedir una dieta televisiva de moltes hores diàries. L’ideal 
és tenir un horari preestablert per mirar els programes. Del que es tracta 
és que la televisió no ens ocupi totes les estones de lleure.

4. No potenciar el consum aïllat. No s’aconsella que els adolescents, i 
molt menys els nens i nenes, tinguin un televisor a l’habitació, ja que és 
un costum que incentiva l’aïllament i que pot conduir a l’addicció a la 
televisió  o,  com a mínim,  a  fer-ne  un  ús  irresponsable  i  desordenat. 
Creiem que el més adequat per a la convivència és mirar la tele tota la 
família reunida. No cal oblidar que els ordinadors permeten accedir a 
una infinitat de contingut audiovisual on-line.

5. Control parental. Els pares han d’intentar acompanyar els fills mentre 
miren la televisió, perquè, d’aquesta manera, coneixeran realment els 
continguts dels programes per tal  de tenir judicis més apropiats en el 
moment  d’emetre  una  opinió  sobre  la  televisió.  Contemplant  les 
propostes audiovisuals dels diferents canals amb ells,  podreu adonar-
vos dels gustos o preferències dels vostres fills,  i  els efectes que els 
poden produir els diferents programes.
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6. La tele no substituirà una mainadera. La televisió no té cura dels fills, 
especialment si els deixeu mirar el que fan. És veritat que, en els temps 
que corren, la televisió és una forma de lleure econòmica, però hi ha 
moltes més alternatives que no costen res per a les butxaques. Com a 
pares i mares hauríeu de recordar que la televisió no pot donar afecte, ni 
tampoc és capaç d’advertir els nens d’un perill eventual.

7. Alternatives de lleure. La televisió ocupa el tercer lloc en les activitats 
dels fills  petits,  després de dormir  i  estudiar.  I  el  consum televisiu ha 
augmentat de manera exponencial, des que hi ha més oferta de canals. 
L’any passat es va arribar a una xifra rècord, amb una mitjana davant del 
televisor  dels  infants  de  2  hores  i  40  minuts  diaris.  Cal  pensar  en 
alternatives, fomentant el joc, la pràctica d’esports, les visites a museus i 
parcs naturals.

8. Models  a imitar.  Els  personatges televisius  tenen un gran impacte  i 
creen  identitats  culturals,  consolidant  actituds  i  fomentant  altres 
conductes  favorables.  Així  doncs,  val  més  orientar  els  fills  cap  al 
coneixement  de  personatges  reals  i  exemplars:  esportistes,  persones 
il·lustres o herois de la història, més que no pas monstres o criatures 
inexistents.

9. Com fer servir la televisió com a agent educador. La televisió és un 
dels agents educadors més importants, però, si  no es fa servir  bé, la 
televisió es pot fer servir en deseducadora, si se seleccionen continguts 
de risc, és a dir, els que engendren danys notoris, com ara els continguts 
violents, racistes, sexistes o els que inciten al consum. 

10. Contribuir  a  fer  possible  una  millor  programació.  És  aconsellable 
fomentar en la família l’anàlisi crítica dels continguts dels programes de 
televisió,  especialment  els  que  s’emeten en  les  franges de protecció 
reforçada, és a dir, de dilluns a divendres, de 8 a 9h i de 17 a 20h, i 
dissabtes  i  diumenges,  entre  les  9  i  les  12h.  Per  exemple,  el  codi 
d’Autoregulació sobre Continguts Televisius i Infància parla de principis 
com  ara  evitar  la  utilització  instrumental  dels  conflictes  personals  i 
familiars  com  a  espectacle,  creant  desconcert  entre  els  menors;  la 
incitació a imitar comportaments perjudicials o perillosos per a la salut 
(especialment el culte als models femenins molt prims o la incitació al 
consum de drogues i alcohol), i evitar les escenes violentes o sexuals 
que no tinguin contingut educatiu. Sigueu actius i si detecteu contingut 
inadequat, formuleu reclamacions al CAC (Consell  de l’Audiovisual de 
Catalunya) o a www.inmedianet.org.

  

http://www.inmedianet.org/

