
                                                                                                                                                  

DESEMPANTALLA’T! 
 
Des del Consell Infantil Municipal, volem llançar una campanya de sensibilització sobre l’ús de 
les pantalles entre els infants i els joves de Santa Perpètua: Desempantalla’t!  
Per poder-la elaborar recollint el màxim d’idees, necessitem la vostra participació  com a grup-
classe i enriquir així les propostes que farem arribar a l’Ajuntament el dia del Ple Municipal del 
CIM! Per fer-ho, us proposem quatre grans àmbits sobre els quals pensar iniciatives o petites 
accions que ens ajudin a tenir una relació saludable i positiva amb totes les pantalles que ens 
envolten. Els àmbits o blocs sobre els que heu de pensar propostes són: “jo”, “la família”, 
“l’escola” i a nivell de “la ciutat”. Totes aquestes idees les heu de posar en comú i recollir tot el 
grup-classe abans del pròxim 19 de Març; aquest dia els consellers i conselleres les hauran de 
portar al CIM per comentar-les amb els altres membres del Consell Infantil.  
 
 

 QUÈ HEM TREBALLAT AL CIM?  

 

 

EL BON I MAL 
ÚS DE LES 

PANTALLES 

QUÈ ÉS 
INTERNET? 

PETJADA DIGITAL: 
LA NOSTRA 

IMATGE EN LÍNIA 

CONSUM DE 
PANTALLES: HI HA 

BONS I MALS 
USOS? 

(hores de consum, 
com ens fan 

sentir?) 
PHONBIES: 
QUANT DE 

TEMPS 
DEDIQUEM A LES 

PANTALLES? 

QUINES 
AFECTACIONS ENS 

GENEREN? 

(Físiques, 
emocionals, socials) 

QUINES SOLUCIONS 
TENIM A LES 

NOSTRES MANS? 

EL MÒBIL, JO I ELS 
ALTRES: ÚS 

RESPONSABLE DEL 
MÒBIL EN LES 

RELACIONS SOCIALS. 

Broma ≠ 
Assatjament 



                                                                                                                                                  
 

 

 JO (Com a usuari de les pantalles)     

Ex. Em controlaré les hores davant de les pantalles i no les faré servir més de 2h al 

dia. Sobretot mai abans d’anar a dormir! 

 

 FAMÍLIA 

Ex. No utilitzarem pantalles durant els diversos àpats del dia, aprofitem per xerrar 

en família! 

 

 ESCOLA  

Ex. Que les pautes de bon consum de les pantalles que elaborem al CIM estiguin a 

totes les escoles i es treballin a l’aula! O també instaurar un dia sense pantalles a 

l’escola, un cop al mes! 

 

 CIUTAT 

Ex. Fomentar entreteniment alternatiu a les pantalles: per exemple, preguntar a 

l’alumnat d’ escoles i instituts quines activitats de lleure ens agradaria fer als espais 

públics!  


