
 En aquest acord intervenen les mares, pares 
o tutors legals i la persona menor d’edat usuària del 
mòbil. Per tant, les dues parts han convingut signar 
aquest acord de bones pràctiques en l’ús del telèfon 
intel·ligent.
 Prèviament, les persones adultes han decidit 
que existeix una causa IMPORTANT per a comprar-li el 
mòbil al menor d’edat. 

 Com a recomanació, l’Associació de Consumi-
dors de Mitjans Audiovisuals adverteix que aquest bi-
nomi mòbil-menor suposa alguns riscos i recorda que 
és possible comprar un telèfon sense connexió a inter-
net.  
 Un cop s’ha pres la decisió, per a establir les 
bases del seu ús, aquests són els deures i drets que 
contrauran els/les menors d’edat i adults/adultes. 

PARES/MARES/TUTORS:

6  4 Coneixem els riscos als quals s’enfronta a partir 
d’ara el/la menor d’edat.

6  4 Coneixem els diferents àmbits en els quals pot 
desenvolupar-se l’activitat del menor d’edat: 
aplicacions de comunicació instantània, xarxes 
socials, internet, càmera de fotos i vídeo, etc.

6  4 En introduir aquest dispositiu en la vida del me-
nor d’edat, som conscients que hi ha coses que 
canviaran.

 

El nostre compromís és:

6  4 Formar-nos en matèria de seguretat: control pa-
rental. Conèixer la netiqueta (pautes d’educació a 
la xarxa) i formar al/la menor d’edat.

6  4 Conèixer les diferents xarxes socials i aplicacions 
que vol utilitzar el/la menor d’edat.

6  4 Estar disposats a dialogar, especialment, si sor-
geix algun tema important o greu.

6  4 Formar a la persona menor d’edat en l’ús respon-
sable.

6  4 Acudir a les autoritats en cas que el/la menor 
d’edat hagi estat víctima de frau, ciberassetja-
ment o qualsevol altre delicte.

6  4 Actuar de forma responsable si el menor ha estat 
testimoni o agressor en un cas de ciberassetja-
ment o qualsevol altre delicte

6  4 A retirar el mòbil si detectem que la seva utilit-
zació afecta en el desenvolupament natural del 
menor d’edat. (Si interfereix en els seus estudis, 
les relacions socials, etc.)

EL/LA MENOR D’EDAT:

6  4  Conec els riscos d’un ús inadequat del mòbil.

6  4  He estat informat sobre les coses que són delicte 
i que em proposo no dur a terme. 

6  4  Conec la netiqueta i estic disposat/ada a utilitzar-
la.

6  4  Sé que no puc publicar mai dades personals o  
privades de la família, les amistats i qualsevol 
altra persona.

6 4 Estic disposat/ada a complir els horaris d’ús que 
s’estableixen al final d’aquest contracte.

6  4  En cas de pèrdua, robatori o trencament els meus 
pares no estan obligats a comprar-me un altre 
dispositiu.

6  4  Estic disposat/ada a complir amb les pautes de 
bon ús que s’indiquen al final del contracte.

6  4   Vull utilitzar aquest dispositiu com un instru-
ment d’unió i mai per insultar o obstaculitzar les 
relacions personals o familiars.

Voleu afegir alguna clàusula més?

6  4  ........................................................................................
.......................................................................................

6  4  ........................................................................................
.......................................................................................

6  4  ........................................................................................
.......................................................................................
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SOM TECNO-LÒGICS
CONTRACTE FAMILIAR PER A LA CORRECTA

UTILITZACIÓ DEL TELÈFON MÒBIL

Per un ús adequat de la tecnologia

Totes dues parts han de llegir en alt aquest document i marcar l’opció que convinguin:  6  4  

Associació de 
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 Horari:

La família ha d’escriure a continuació l’horari en el 
qual el/la menor pot utilitzar el mòbil.

.  ...................................................................................................

.  ....................................................................................................

.  ....................................................................................................

.  ....................................................................................................

.  ....................................................................................................

Alguns consells:

+ Descartar el mòbil en les hores d’estudi.

+ No portar el mòbil al centre educatiu i, si no hi ha 
més remei, deixar-lo en silenci i no utilitzar-lo en les 
hores de classe, descans o menjador.

+A les nits, el mòbil es queda a l’habitació de les 
persones adultes o en la zona convinguda per elles.

+No passa res si el contracte s’incompleix alguna ve-
gada, podem arreglar-lo i tornar a començar!

 Pautes per a l’ús responsable:

Establir zones i hores lliures de mòbil. Crear un 
“aparca mòbils” i no utilitzar-los en els dinars, so-
pars ni reunions familiars.

Instal·lar programes de control parental per a limi-
tar l’ús i l’accés a continguts que els adults consi-
derin inadequats per al menor.

Comentar les hores de consum i en quines aplica-
cions passa més temps la persona menor d’edat.

Compartir perfils i saber amb qui es comuniquen 
els menors d’edat.

No publicar dades bancàries ni fer micro o macro 
pagaments a través del mòbil.

Els propietaris del mòbil són les persones adultes. 

Per tant, si hi ha indicis d’un mal ús, poden con-
sultar les dades que estiguin al mòbil del menor 
d’edat.

Les persones adultes coneixen les contrasenyes 
dels qui són tutors legals.

Les persones menors d’edat responen a la mare/
pare o a la persona tutora quan els hi truquen o 
escriuen per telèfon.

El mòbil no és una joguina, com menys apps de 
jocs, millor.

La comunicació online mai supleix la offline.

Els adults han d’aprovar totes les apps que vulgui 
descarregar-se el menor.

Per acabar:

Qui paga el mòbil i la factura?     

...........................................................................................................

...........................................................................................................

Per tant, de qui és el mòbil? 

............................................................................................................

Què passa si el menor d’edat incompleix aquest con-
tracte?

...........................................................................................................

...........................................................................................................

- És hora de signar!

(El/la adult/a)

(El/la menor d’edat)
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