Una mare li regala un
iPhone
al seu fill però l'obliga
a firmar aquestes
condicions...

1. És el meu telèfon (de la mare). L'he comprat jo. L'he pagat jo
però te'l cedeixo.
2. Sempre sabré la contrasenya
3. Si sona, respons. És un telèfon. Has de dir; Hola? Sigues educat.
No ignoris mai la trucada si és del teu pare o de la teva mare.
4. Ens donaràs el telèfon a les 19:30h si l'endemà tens classes i els
caps de setmana a les 21h. Durant la nit estarà apagat i a les
7.30h es tornarà a engegar.
5. No el faràs servir a l’escola. Conversa amb la gent amb la que
després t’envies missatges. És una habilitat social.
6. Si et cau a la banyera, al terra o es trenca, tu ets el responsable
de pagar la reparació. Has de tenir aquesta despesa prevista.

7. No l’utilitzis per mentir o vacil·lar a ningú. No participis en
converses que poden ferir a altres. Sigues un bon amic o almenys
allunyat d’aquestes situacions.
8. No enviïs missatges, correus o contactis amb gent amb la que
no ho faries en persona.

9. No et relacionis amb persones a les que no portaries a casa.
10. Res de porno. Cerca a internet informació i comparteix-la amb
mi. Si tens dubtes preguntes al teu pare o a mi.
11. Apaga’l o posa’l en silenci quan estiguis en públic.
12. No enviïs o rebis imatges de les parts íntimes de ningú. No
riguis. El ciberespai és més gran i poderós que tu. I és difícil fer
que alguna cosa desaparegui, inclosa la mala reputació.

13. No facis fotos i vídeos de tot. No hi ha necessitat de
documentar la teva vida sencera. Viu les teves experiències.
S’emmagatzemaran en la teva memòria per sempre.
14. Aprèn a viure sense això.
15. Descàrrega música nova o vella o diferent de la que escolten
milions de persones a la vegada. Gaudeix d’aquest avantatge.
16. Els jocs de paraules, puzles o els d’entrenament mental són
els millors.
17. Mantén els ulls oberts. Mira el món que passa al teu voltant.
Preguntat sense utilitzar Google.
18. Si no el saps controlar te’l trauré. Ens asseurem a parlar sobre
això i començarem de nou. Tu i jo estem sempre aprenent. Som
un equip.

