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 Os móbiles non serven para nada bo? 

 
 É paragóxico que merquemos un móbil ao noso fillo e non nos 
poidamos comunicar con el porque está todo o día a falar por teléfono. 
Así aumentan as causas que novamente nos separan del: a linguaxe 
específica, as mensaxes, as continuas rifas polo excesivo gasto 
telefónico... Os móbiles non serven para nada bo?  

Cando saímos á rúa, montamos nun autobús, imos ao cinema ou paseamos 
non é raro ver a case todos os adolescentes co seu móbil nos petos, falando  
ou enviando mensaxes a unha alta velocidade. Segundo as estatísticas dos 
principais operadores de telefonía móbil, cada terminal envía ao día unha 
media de vinte nove mensaxes… vinte nove! Este dato pódenos dar unha idea 
da cantidade de cartos que move a telefonía celular e da realidade da adicción 
aos móbiles.  
 

Os adultos adoitamos utilizar o móbil de forma racional, para 
recados curtos, para acceder de maneira rápida a todo tipo de información, 
para estar comunicados nos desprazamentos, etc. Ademais, convertéronse 
nunha potente ferramenta de traballo.  

 
A realidade é que a adicción aos móbiles existe por parte dun gran 
número de adolescentes que se pasan o día, literalmente, pegados ao seu 
móbil. De aí a nosa frustración: compramos un móbil ao noso fillo para lle ter 
localizado e porque moitos dos seus compañeiros o teñen, e agora que o ten 
tampouco podemos falar con el porque se pasa o día co  teléfono na man, 

Que podemos facer?  
 
Telefonía fixa-telefonía móbil 
 
Cando falamos de telefonía móbil estamos falando dun medio de comunicación 
cunhas características ben diferenciadas.  

 Liberdade de movementos.  

 Gasto económico moi superior.  

 Posibilidade de envío e recepción de mensaxes curtas.  
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 Recibir correos electrónicos dende un móbil. 

Hai outros factores menos evidentes, pero igualmente importantes:  

 Presión social. Moitos adolescentes vense presionados polos  seus 
grupos de referencia para teren un móbil.  

 O impacto no ámbito educativo. A súa utilización como transmisor de 
información. Pero hai que ter en conta a problemática educativa 
concreta da súa conveniencia ou non segundo situacións e idades: 
cando é coma deixar que un adolescente utilice o móbil. 

Fases evolutivas no uso do móbil 
 
 Entre os 11 e os 13 anos, os rapaces usan con frecuencia o teléfono fixo e xa 
son capaces de utilizar o móbil, pero carecen, normalmente, dos criterios 
para un uso axeitado, por iso non é conveniente que teñan un de seu.  
 
Durante estas idades, pódese deixar que fagan uso do móbil familiar pero de 
forma esporádica e a ser posíbel en presenza dun adulto. Ademais, poden 
levalo en situacións extraordinarias: algunha excursión, cando van durmir a 
casa dun amigo, etc. Non debemos esquecer que estamos utilizando una 
ferramenta que, como pais, tamén nos dá certa tranquilidade. 

Entre os 13 e os 15 anos, é a fase máis complicada. Os adolescentes xa 
saben utilizar todas as posibilidades do móbil, as máis das veces mellor 
que un adulto, pero é fácil caer na adición aos móbiles. Poden dispor do 
uso dun móbil familiar dunha forma máis asidua, mais non é aconsellábel aínda  
a súa posesión indiscriminada. Debemos ter normas e un horario. 

O uso do móbil podería centrarse en: 

o Como premio. 
o Tranquilidade familiar en saídas de todo tipo: saídas deportivas, 

excursións, etc. 
o Cando encomendemos ao noso fillo unha tarefa externa podemos 

facerlle partícipe dun privilexio/responsabilidade: pode levar el 
móbil de ir facer un recado só, se vai buscar ao seu irmá menor 
ao colexio, de ficar en casa só, etc 

De todas formas, o uso dos móbiles debe centrarse en criterios acordados pola 
familia.  

Ademais debemos ter un momento de conversación co noso fillo sobre como o 
utilizou e a canto ascendeu o gasto.  

Por outra banda o seu uso irresponsábel pode ter tamén penalizacións. O 
adolescente conta cun móbil, mais non a tempo completo. Pode colaborar no 
gasto dependendo do uso que del faga, aínda que normalmente os gastos 
corren sempre a cargo dos pais. 



 

- 3 - 
Departamento de Orientación  

                                                                                                                                                               Colexio Mª Auxiliadora-Lugo 

Pódese limitar a recarga a certa cantidade ao mes e de se superar ten que 
esperar ao mes seguinte. 

 

Entre os 16 e os 18 anos, o adolescente xa se pode facer responsábel de 
ter un móbil mais é necesario que o seu uso axústese ás normas 
preestablecidas e débese facer totalmente responsábel do seu 
mantemento económico, para o que quizás resulte máis conveniente a 
modalidade pre-pago que o contrato, aínda que tamén se pode pór límites.  
Neste sentido pode dedicar parte da súa "paga” ao gasto do móbil para saber o 
que costa mantelo.  
 

Consellos: 

Podemos facer diversas cousas: se realiza correctamente unha tarefa 
encomendada podemos premiarlle cunha tarxeta para o móbil. Utilizar os 
aniversarios para lle cargar o móbil, etc. 
 

Os pais temos que estar informados do uso/abuso que se dá ao móbil e 
tomaras medidas que consideremos oportunas.  

A utilización do móbil debe axustarse a unhas regras claras, asumidas e 
consensuadas. Non ten sentido que o móbil sirva para illar á persoa que o 
utiliza da xente que o rodea, co pretexto de lle acercar aos que ten lonxe.  
 
As regras para utilizar o teléfono móbil marcaranse segundo as idades, e 
deberanse analizar cal son os momentos ou situacións nas que o seu uso é 
axeitado e cal é o nivel de madurez do noso fillo para facerlle partícipe de 
novas responsabilidades que poden traer novos privilexios.  
 
As posibilidades de comunicación e de ocio que ofrecen os móbiles 
utilizaranse sempre que non nos separen da xente que nos rodea. Da 
mesma forma que pode ser unha ferramenta útil, pode tamén ser unha 
ferramenta que afaste e cree adicción. A súa utilización debe facerse dentro 
dun contexto de autonomía responsábel e só terá sentido se enriquece outras 
ferramentas de comunicación.  
 

            

       

 

 

 


