CONTRACTE D’US
DE ……………… amb els seus pares
Felicitats!! Ja tens … anys i com que tota la família et considerem una nena responsable i espavilada amb la
tecnologia hem decidit fer-te el regal que tan esperaves i esperem que tu demostris aquesta responsabilitat i
sentit comú. Els pares establirem doncs un contracte d’us amb tu que signarem les dues parts (és com el que
signem els adults a la feina).

Si us plau, llegeix el següent contracte:
1. Sempre coneixerem les teves contrasenyes de la tauleta/ mòbil i de les aplicacions i xarxes.
2. Ens comprometem a NO entrar mai a mirar-te les coses que tinguis a a la tauleta/ mòbil sense que tu ho
sàpigues.
3. De tant en tan, si cal, podem mirar les teves converses però sempre serà conjuntament amb tu.
4. Els horaris d’ús els establirem conjuntament però la última paraula sempre la tindrem els pares. Dependrà
d’estiu i hivern.
5. Si se’t cau o trenca tu seràs la responsable de la reparació. Recorda que és un aparell molt car i la seva cura et
correspon a tu.
6. No l’utilitzis per mentir o vacil·lar a ningú. No participis en converses que poden ferir als altres. Intenta ser una
bona amiga.
7. No enviïs missatges, correus o contactis amb gent amb la que no ho faries en persona.
8. Amb la gent que contactis tingues també una relació a la vida real i no només on-line (de moment).
9. Si tens qualsevol dubte pregunta a un adult/a.
10. No et faràs cap compte d’una xarxa social sense haver-ho pactat amb els pares abans,
11. Quan estiguis amb gent no estaràs amb la tableta a no ser que feu un joc col·laboratiu entre tots cadascú amb
la seva tableta o mòbil i ho pacteu.
12. No enviïs ni rebis missatges de les parts íntimes de ningú. No riguis ;-)). El ciberespai és més gran i poderós que
tu i és difícil que alguna cosa desaparegui quan ja l’has penjat.
13. Recomanació: No cal fer vídeos i fotos de tot. No cal documentar la teva vida sencera. Viu les teves
experiències que quedaran guardades a la teva memòria.
14. Descarrega música nova o vella a més de la que escolta tothom. Aprofita l’avantatge de tenir aquest aparells.
15. També trobaràs a internet jocs de paraules, puzles i d’entrenament mental. Són els millors.
16. Recomanació: Manté els ulls oberts. Mira el món al teu voltant. Pregunta’t coses sense utilizar Google.
17. Si arriba un moment que la tauleta/ mòbil et controla a tu i no tu a la tauleta te la traurem. Seurem a parlar i
tornarem a començar. En tot això aprendrem junts i aprendrem uns dels altres. Som un equip.
Aquest contracte el revisarem un cop a l’any per si volem canviar les condicions a mida que et vagis fent gran.
Signa:

Nen/Nena

Pare

Mare

