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 As novas tecnoloxías 

É importante que os pais coñezamos e orientemos aos noso fillos neste “universo” 
de internet.
O desenvolvemento das novas tecnoloxías é imparable: videoxogos, chat, tuenti, 
facebock...
A súa aportación é grande para os coñecementos e o acceso á información, mais o 
abuso desmesurado dos adolescentes alerta dun detrimento sobre outras 
actividades: lectura, deporte, estudo, vida familiar...
Incluso pode ser altamente prexudicial para as súas amizades xa que as redes 
sociais convértense nun medio de comunicación no que a timidez é vencida ao non 
ver ao outro comunicador e pódense dicir cousas que teñen consecuencias na vida 
real.
Os xoves están enganchados un número moi elevado de horas por non ter criterios 
claros e pode alterar o comportamento.
Os expertos aseguran que os rapaces poden chegar a confundir o mundo real o e o 
virtual, e ser incapaces no futuro de aceptar a frustración.
O grupo de risco son as persoas introvertidas, moi impulsivas, con baixa 
autoestima.
Consellos de seguridade do uso de internet:
- Colocar o ordenador nun sitio visible e fácil de acceso, non en cuartos pechados, 
así podemos supervisar a tarefa e saber as horas que dedican a dita actividade.
- Ter instalado un filtro ou bloqueo a sitios nocivos.
- Pasar algún tempo con eles “navegando” para buscar información, ensinarlles a 
atopar o que necesitan para facer traballos. Falarlles dos perigos que se poden 
atopar.
- Como no resto das súas actividades, hai que controlar o tempo. Pactar con eles 
que días e canto tempo. Tamén depende dos fins: traballos ou tempo de lecer.
- Cada certo tempo sentarnos con eles e revisar os contidos que comparten nas 
redes sociais: Perfil, fotos, comentarios...
- Falar das persoas coas que contactan na rede coma co resto das amizades: quen 
son, se as coñecen en persoa, idade, de que falan... Que non faciliten datos 
persoais: idade, teléfono, nome, enderezo.
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- Non darlles números de tarxetas de crédito nin información confidencial.
- Explicarlles o problema legal que supón facer fotos a persoas sen permiso e 
colgalas na rede: lei de protección de datos. No colexio está prohibido facer fotos 
de profesores e compañeiros e colgalas nas redes sociais. Isto está recollido nas 
normas de convivencia do centro. Todos temos dereito á nosa intimidade.
- Ler xuntos as normas de convivencia do centro que explica a prohibición do uso 
do móbil ou cámaras na vida escolar.
Explicarlles claramente que non é ouro todo o que reloce:
- Que o contido de internet non é todo real, pode ser falso.
- Que hai que desconfiar das invitacións e promocións “demasiado boas”
- Que non manden fotos a persoas por internet nin as colguen en redes sociais: é un 
escaparate ao mundo! Ás veces contan segredos nas redes e colgan fotos íntimas e 
non son conscientes de que iso non se pode eliminar de todo e que calquera pode 
ter acceso.
- Se alguén os fai sentir incómodos o os molesta, deben falalo cun adulto de 
confianza.
Mais non todo é negativo:
O uso das TICS teñen entre os especialistas o seu voto a favor: así hai estudos que 
din que aumentan a rapidez para ler e ver imaxes en espazos tridimensionais e para 
seguir varias situacións á vez. Do mesmo modo, afírmase que estimulan os 
procesos de pensamento, toma de decisións e funcións executivas e que poden 
incentivar a creatividade, comunicación e autonomía. Algúns psicólogos non 
dubidan destas vantaxes pero propoñen que ata eses elementos positivos se tornan 
negativos cando hai abuso.
O uso das novas tecnoloxías é un apoio indispensable para o estudo hoxe en día: 
son fonte de información rápida e variada, unha forma de comunicación e 
titorización entre alumnos e profesores, unha maneira variada de aprender...
O uso do ordenador na aula e no estudo é un elemento innovador, unha forma 
de concibir o concepto de ensinanza-aprendizaxe ... sempre e cando sexa un 
medio e non un fin.
- Evita a desmotivación polo aburrimento e fai o traballo máis flexible.
- Produce unha aprendizaxe máis activa.
- Posibilita unha maior variedade sensorial e conceptual á hora de aprender.
- Reduce a fatiga do esforzo intelectual.
- Facilita a abstracción.
- Aumenta a posibilidade de entendemento dunha materia porque presenta a 
información de formas diversas e por canles novos.
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