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CAS 1: LA MARTINA 

La Martina és una nena que li costa bastant 

estudiar i concentrar-se a l’escola. Totes les 

tardes, les dedica a estar connectada a Internet, 

veient vídeos de Youtube dels seus artistes 

preferits. Aquest primer trimestre ha suspès 5 

assignatures, incloses dues de les que més li 

agraden: Anglès i Matemàtiques.  

A més, les seves amigues fa dies que no saben res d’ella perquè no queden per les 

tardes com feien abans. La Martina està canviant el seu comportament, abans era 

més sociable i estava més contenta. Ara, sempre està enfadada amb tothom i no vol 

parlar amb ningú.  

La seva mare ha hagut de portar-la al metge per solucionar mals de cap que, 

casualment, li entren després d’estar veient els vídeos durant hores. 
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CAS 2: EL DANIEL 

El Daniel és un nen molt sociable amb totes les persones 

que coneix, però últimament sempre ho fa a través dels 

videojocs en línia. L’última vegada que va jugar, estava tant 

nerviós que algú el va gravar cridant mentre jugava a una 

partida de LOL. Aquesta persona va pujar el vídeo a 

l’Instagram i, ara, moltes persones riuen d’ell a l’escola.  

En la darrera visita al pediatra, la metgessa va advertir que 

havia augmentat molt de pes aquests últims mesos i li estant fent proves a causa 

d’aquesta evolució física tan greu.  

Es mostra bastant trist perquè ha perdut la confiança en sí mateix, creu que el menjar 

(com ara les magdalenes, les galetes i la xocolata) el fa sentir millor i no vol anar a 

l’escola. La seva mare no sap per què no vol anar-hi, en Daniel no li ha explicat res, 

únicament li diu excuses per no sortir de casa. 
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CAS 3: L’ERIC 

L’Eric és un nen que sempre ha utilitzat el mòbil 

per passar el seu temps lliure. A casa, quan està 

amb la seva família, ha començat a tenir 

comportaments agressius. Sovint llença coses al 

terra i a les persones que l’envolten perquè no 

té connexió al Wifi o, simplement, perquè la 

mare i el pare l’hi han tret com a recomanació 

de l’escola. La tutora de l’Eric ha observat que ve 

molt agressiu a l’escola i sovint té baralles amb els seus companys/es. Sempre està 

molt nerviós i ha observat que no veu bé la pissarra de lluny, a conseqüència de 

posar-se el mòbil tan a prop de la cara quan l’utilitza.  

Segons la seva psicòloga, l’Eric té molta frustració quan no pot utilitzar el seu mòbil o 

la tableta per a jugar o mirar les xarxes socials. No fa cap extraescolar, per tant, tota la 

tarda està a casa, i aquest aparell és l’única cosa que l’acompanya.  
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CAS 4: LA CRISTINA 

La Cristina és una nena molt responsable, però no 

sempre ha estat així. Com a ballarina en el seu 

temps lliure, vol entrar a una de les companyies de 

ball més importants de Catalunya. Però, com passa 

cada vegada que algú vol entrar-hi, els responsables 

d’aquesta empresa revisen les xarxes socials de tot 

l’alumnat per acceptar-los o no.   

En aquest cas, han vist que la Cristina utilitzava TikTok, xarxa social on es publiquen 

vídeos de música, per a riure d’una de les companyes d’escola que, casualment, ja és 

dins de la companyia de ball. La Cristina diu que això ho va fer a 3r de primària, i que 

a 6è no fa coses així. La seva mare no sap com ajudar-la per solucionar el problema. El 

perfil de TikTok continua obert amb els comentaris burletes de la Cristina sobre una 

altra nena. El proper mes s’obriran de nou les inscripcions per entrar-hi, i la Cristina 

no sap què fer.  
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EL CONSULTORI DEL CIM 

 

Com a professionals especialistes en el bon ús de les pantalles, necessitem 

que analitzeu aquests casos d’infants amb problemes a causa del consum 

tecnològic. Doctors i Doctores, us toca fer un diagnòstic de la situació i 

proposar solucions!  

 

DIAGNÒSTIC: 

- Quin problema/problemes té el nen/nena del 

vostre cas? 

 

 

 

 

- Quina/quines afectacions li ha generat? 

 

 

 

 

SOLUCIONS: 

- Què recomanaríeu a la persona del vostre cas 

per solucionar el seu problema/problemes? 


