
Manifest sobre l’ús de les pantalles 
per promoure un desenvolupament 

saludable en la primera infància
(de 0 a 6 anys)



ADREÇAT A INSTITUCIONS I ENTITATS VINCULADES 
A L’ETAPA DE LA PRIMERA INFÀNCIA DES DELS VES-
SANTS DE SALUT, BENESTAR, EDUCACIÓ, LLEURE, 
CULTURA, COMUNICACIÓ I ACCIÓ POLÍTICA, 
ENTRE D’ALTRES.

AMB L’OBJECTIU DE CONSCIENCIAR DE LA NECES-
SITAT DE PRESERVAR LA PRIMERA INFÀNCIA DE LA 
SOBREEXPOSICIÓ CONTINUADA ALS DISPOSITIUS 
DIGITALS I PANTALLES. AQUESTA ETAPA ÉS CRU-
CIAL PER AL DESENVOLUPAMENT CEREBRAL, FÍSIC I 
EMOCIONAL.

SOM UN GRUP INTERDISCIPLINARI DE PROFESSIO-
NALS INTERESSATS EN LA SALUT, EL BENESTAR I EL 
DESENVOLUPAMENT INFANTIL.



Institucions adherides al manifest:

ABD ASSOCIACIÓ BENESTAR I 
DESENVOLUPAMENT
AFFAC  ASSOCIACIONS FEDERADES DE 
FAMÍLIES D’ALUMNES DE CATALUNYA
ASSOCIACIÓ ARAE
ASSOCIACIÓ EDUCACIÓ I LLEURE 
UBUNTU
ASSOCIACIÓ EDUCATIVA INTEGRAL DEL 
RAVAL
ASSOCIACIÓ PROHABITATGE
CÀTEDRA DE SALUT MENTAL UVIC-UCC
COL·LEGI DE DIETISTES-
NUTRICIONISTES DE CATALUNYA 
(CODINUCAT)
COL·LEGI DE METGES DE BARCELONA
COL·LEGI OFICIAL DE DOCTORS I 
LLICENCIATS EN FILOSOFIA I LLETRES I 
EN CIÈNCIES DE CATALUNYA
COL·LEGI OFICIAL DE PEDAGOGIA DE 
CATALUNYA
COL·LEGI OFICIAL DE PSICOLOGIA DE 
CATALUNYA
COL•LEGI OFICIAL DE PSICOLOGIA 
DE CATALUNYA - DELEGACIÓ DE 
TARRAGONA
CONFEDERACIÓ CRISTIANA 
D’ASSOCIACIONS DE PARES I MARES 
D’ALUMNES DE CATALUNYA (CCAPAC)
 DIRECCIÓ GENERAL SERVEIS SOCIALS 
DE LA GENERALITAT
EDUVIC, SCCL
EINES PER TOTHOM

EINES, SERVEIS SOCIOEDUCATIUS, 
SCCL
ESMEDIACIO, GESTIÓ INTEGRAL DE 
CONFLICTES
ESPAI EDUCATIU L’ESPIRAL
FACULTAT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ 
DE LA UAB
FACULTAT D’EDUCACIÓ, TRADUCCIÓ, 
ESPORTS I PSICOLOGIA (UVIC)
FAPEL  FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE 
PARES I MARES D’ESCOLES LLIURES 
DE CATALUNYA
FARO DIGITAL
FEDAIA
FUNDACIÓ ALBERT
FUNDACIÓ ALTHAIA
FUNDACIO EULALIA TORRAS DE BEÀ
FUNDACIÓ PRIVADA VIARANY
FUNDACIÓ RESILIS
FUNDACIÓ SUMMAE
FUNDESPLAI
GRAU EN MESTRA D’EDUCACIÓ 
INFANTIL UMANRESA
GRUP DE RECERCA CONSOLIDAT PSITIC 
DE LA FPCEE BLANQUERNA-URL
HM NENS
HOSPITAL SANT JOAN DE DEU, 
BARCELONA
INICIATIVA PRO INFÀNCIA
INSTITUT INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA 
DE BARCELONA
INTRESS, ENTITAT SOCIAL

IPA SPAIN (ASSOCIACIÓ PELS DRETS 
DELS INFANTS A JUGAR)
MARINVA
OBSERVATORI DELS DRETS DE LA 
INFÀNCIA
PLATAFORMA D’INFÀNCIA DE 
CATALUNYA (PINCAT)
PLAYGROUND
REIR: RECURSOS EDUCATIUS PER LA 
INFÀNCIA EN RISC 
REVISTA VIURE EN FAMÍLIA
SECCIÓ D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE LA 
SOCIETAT CATALANA DE PEDIATRIA
SOCIETAT CATALANA D’ESPECIALISTES 
EN PSICOLOGIA CLÍNICA
SOCIETAT CATALANA DE PEDIATRIA
SOM CONNEXIÓ 
TIAC  TAULA PER A LA INFÀNCIA I 
ADOLESCÈNCIA DE CATALUNYA
UCCAP UNIO CATALANA CENTRES 
ATENCIÓ PRECOÇ
UNITAT D’ACTUACIONS I SUPORT A LES 
FAMÍLIES, DE LA GENERALITAT
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MOTIVACIONS
I CONTEXT
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ha de ser una prioritat per tal de permetre que la hu-
manitat creixi sana i amb tota la seva potencialitat i 
té caràcter d’obligatorietat en recollir-se en la Con-
venció sobre els Drets dels Infants.  L’atenció i de-
fensa dels drets de la  infància compromet a tothom 
a fer-nos corresponsables de potenciar el seu desen-
volupament sa i el seu benestar. Els entorns digitals 
suposen nous reptes no previstos en la convenció 
original, tal com es recull en la Observació núm. 
25 del Comitè dels Drets de la Infància1. Aquesta 
observació és el resultat d’una consulta a experts i 
més de 700 nens de 28 països i descriuen detallada-
ment els impactes de l’entorn digital en una desena 
de drets, incloent l’educació, la privacitat, l’accés a 
la informació o la llibertat d’expressió. Posa molt 
d’èmfasi en la relació entre sector empresarial i les 
necessitats regulatòries.
 En el nostre context hem evolucionat fins 
a situar-nos actualment en la societat del coneixe-
ment i la informació, basada en una economia de 
les dades que fomenta la recol·lecció i l’anàlisi de 
grans quantitats d’informació. I així avui els infants 
neixen en una societat altament tecnològica, on els 
dispositius digitals i les pantalles estan al centre de 
les activitats quotidianes. Els infants, de la mateixa 
manera que es relacionen amb qualsevol altre ob-
jecte, integren també la interacció amb dispositius 

digitals amb naturalitat. En el marc d’aquesta revo-
lució digital, la infància continua essent una etapa 
fonamental per adquirir i desenvolupar diferents ca-
pacitats del neurodesenvolupament, per això calen  
estímuls ambientals que afavoreixin la seva evolució 
física, sensorial, intel·lectual i afectiva.
 En general, a la nostra societat hi ha un 
gran desconeixement dels efectes contraproduents 
que té l’exposició dels infants a les pantalles de for-
ma abusiva i continuada, especialment abans dels 6 
anys. En moltes situacions els dispositius esdevenen 
una alternativa accessible i eficaç per a la distracció  
de les criatures que varia segons situacions: Diversos 
estudis2 indiquen que en els entorns socials de ma-
jor vulnerabilitat, o en famílies on hi ha adults amb 
menys capacitats parentals,  la mitjana de temps d’ús 
de dispositius i pantalles durant la primera infància 
i sense supervisió és significativament superior. I a la 
manca de consciència social, cal afegir-hi el fet que 
les polítiques socials pensades per  afavorir  el benes-
tar de les famílies, la conciliació laboral i familiar i 
l’educació gratuïta en la primera infància no arriben 
a tothom. 
 En l’actualitat tampoc disposem de políti-
ques que regulin les característiques dels dispositius 
regits per l’economia de l’atenció on el més impor-
tant és llençar estímuls constants per capturar els 
sentits de les persones usuàries, tinguin l’edat que 
tinguin. Per a fer-ho empren diferents modalitats 
de disseny d’interfícies conegudes com a “patrons 

ocults” que afecten qualsevol etapa de la vida, però 
són especialment sensibles per a la primera infància. 
El resultat és un context econòmic i de mercat que 
afavoreix clarament les empreses que comercialit-
zen productes de hardware o software per davant 
de la protecció de la primera infància.
 La facilitat de maneig d’aquests dispositius 
a partir de gestos bàsics i universals, sense necessitat 
de saber llegir o escriure, estan afavorint també que 
aquest ús sigui factible per part de les criatures.  
El concepte  “nadius digitals”, que es va acceptar 
de manera acrítica i generalitzada, defensa la idea 
que els petits que han estat en contacte amb les 
tecnologies des de les primeres etapes de la infància 
saben utilitzar-les de forma espontània o instintiva. 
Aquesta creença és molt discutida en els entorns 
acadèmics i professionals, i més si tenim en compte 
que la manca d’acompanyament en realitat està 
creant generacions “d’orfes digitals”. El consum 
passiu de productes a aquestes edats primerenques 
no és formatiu ni assegura el desenvolupament de 
capacitats tecnològiques, més aviat al contrari. A 
més a més, en el context de la mencionada economia 
digital, a través de les aplicacions infantils les 
criatures estan exposades a una explotació comercial 
sense precedents. És a dir, fan servir precoçment 
apps, jocs i dispositius que no estan adaptats a 
la seva maduració cerebral i que al mateix temps 
tenen com a principal objectiu recollir informació 
personal dels menors amb voluntat mercadotècnica.

VETLLAR PELS DRETS DE LA INFÀNCIA 



 Convivim amb la tecnologia i així volem 
que sigui. Aquest manifest no pretén eliminar la 
relació adults-infants-pantalles sinó que promou la 
presa de consciència per posar les pantalles al servei 
de les relacions humanes en la primera infància. Cal 
identificar en quins contextos els dispositius digi-
tals i les pantalles són útils i necessaris: per exemple 
mantenir el contacte amb familiars, accedir a béns 
culturals i artístics de qualitat i compartir espais de 
diversió familiar i social.



A QUINS EFECTES
ENS REFERIM:

A continuació detallem efectes nocius descrits en l’evi-
dència científica en relació amb la sobreexposició conti-
nuada a les pantalles dels infants menors de sis anys.
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El cervell és altament immadur en el 
moment de néixer i experimenta grans 
canvis associats al seu desenvolupa-
ment durant la infància, sobretot els 
primers sis anys de vida. Les experièn-
cies d’aquests primers anys –en espe-
cial les relacions entre els infants i la 
seva família o altres cuidadors– en un 
ambient enriquidor i d’aprenentatge 
són claus pel desenvolupament cere-
bral adequat i saludable.
L’ús de dispositius electrònics i de 
pantalles pot disminuir el temps 
d’aquestes experiències positives, 
d’exploració, d’estimulació i de joc. A 
més, estudis científics conclouen que 
l’exposició continuada3 a pantalles es 
relaciona amb menor grau d’aprenen-
tatge, efectes negatius en l’adquisició i 
expressió del llenguatge i menor capa-
citat lectora als 6-7 anys.4

A més, veure programes amb canvis 

ràpids d’imatge i la televisió de fons 
mentre l’infant juga, s’ha relacionat 
amb una disminució de la funció exe-
cutiva (inclou la capacitat de mante-
nir l’atenció, demorar recompenses, 
controlar impulsos, planificar-se, etc.) 
que es considera un element clau per 
l’èxit en la vida.5

A – 
EFECTES EN EL 
DESENVOLUPAMENT 
CEREBRAL.



Els infants necessiten un ambient se-
gur on poder experimentar, manipu-
lar, investigar i, a través del joc, poder 
descobrir el món. En aquesta etapa el 
moviment, les accions i interaccions 
amb l’ambient els permet descobrir el 
propi cos i les seves possibilitats així 
com l’entorn que els envolta.
Les pantalles en mans de la petita in-
fància afavoreixen un estil de vida 
sedentari i una alimentació menys 
saludable. El seu ús es relaciona amb 
sobrepès i obesitat, major risc cardio-
vascular i problemes musculoesquelè-
tics.6 

També s’associa a presentar cefalea i 
trastorns del son (resistència a l’hora 
d’anar a dormir, dificultat en la con-
ciliació del son, ansietat al voltant del 
son i disminució de les hores totals). 
Cal tenir en compte que un son de 
pitjor qualitat pot condicionar un 

augment de problemes emocionals, 
cognitius i conductuals i menor rendi-
ment acadèmic, entre d’altres.7

A més, l’exposició a pantalles és un fac-
tor de risc per desenvolupament de 
trastorns visuals.8 

B – 
EFECTES EN LA 
SALUT I DESENVOLU-
PAMENT FÍSIC.



Per un desenvolupament emocional sa-
ludable, és imprescindible que durant 
la primera infància s’estableixi una re-
lació positiva entre l’infant i els cuida-
dors principals, basada en un bon vin-
cle amb uns adults  afectius, sensibles  
i responsius cap a les seves necessitats, 
i que facilitin un entorn segur que fo-
menti la curiositat, exploració i expe-
rimentació. Per la formació d’aquest 
vincle es requereix, entre altres coses, 
contacte físic i interacció directa cara 
a cara. Aquesta interacció és una peça 
clau perquè l’infant pugui identificar i 
entendre les emocions que sent ell ma-
teix i els altres, i descobrir les primeres 
eines de regulació emocional.  
La utilització de pantalles per part dels 
adults interfereix en la construcció 
d’aquest vincle així com en els proces-
sos maduratius de l’infant. La interac-
ció directa amb les persones és insubs-
tituïble a través de pantalles, ja que és 

impersonal i en molts casos no permet 
un intercanvi de comunicació. L’infant 
a través d’un dispositiu digital no rep 
les paraules, la mirada, la veu ni els ges-
tos que necessita.9

L’exposició a pantalles en la infància 
s’associa a dificultats en la regulació 
emocional, augment de la resposta d’es-
très, més problemes de conducta, aug-
ment del risc de TDAH, i augment de 
l’aïllament social, comportaments anti-
socials i simptomatologia depressiva en 
edats més avançades.10 A més, és impor-
tant tenir en compte els problemes de 
salut mental associats a visualització de 
contingut violent o ciberbullying.
En l’etapa de la primera infància, cada 
oportunitat d’explorar, descobrir i in-
teractuar amb l’entorn i les persones 
sense la mediació de pantalles és una in-
versió en la salut de l’infant i en el futur 
com a societat.

C – 
EFECTES EN LA 
SALUT EMOCIONAL.



QUÈ PROPOSEM

Proposem actuar de forma estructurada, preventiva i 
amb la implicació de diversos agents en relació amb els 
següents punts:
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Identificar quins efectes sobre el benestar dels petits i quins 
riscos addicionals pot tenir la sobrexposició dels infants a 
les pantalles i amb quins criteris  (ús responsable, foment 
d’hàbits saludables) els mitjans digitals poden afavorir el 
desenvolupament adequat dels infants.

Fer divulgació d’aquestes evidències científiques i socialitzar els 
resultats dissenyant campanyes de sensibilització i prevenció 
que puguin arribar a la majoria de població.

UNIVERSITATS, CENTRES DE RECERCA, 
INSTITUCIONS FINANÇADORES DE LA 
RECERCA, QUE ESTIGUIN RELACIONATS 
AMB L’ÀMBIT DEL DESENVOLUPAMENT 
INFANTIL.

DEPARTAMENT DE SALUT I ALTRES DE 
LA GENERALITAT. DIVULGACIÓ PER PART 
D’AJUNTAMENTS I MITJANS DE COMU-
NICACIÓ.

 1 POTENCIAR LA RECERCA EN EL NOSTRE 
PAÍS I CONTEXT PROPER, PER GENERAR MÉS 
EVIDÈNCIA SOBRE ELS EFECTES NOCIUS DE 
LA SOBREEXPOSICIÓ I ELS IMPACTES A LLARG 
TERMINI DE L’ÚS DE LES PANTALLES.

#INFANCIAIPANTALLES



Que els mitjans de comunicació posin especial cura en no fer 
servir mai imatges on hi hagi menors de 6 anys fent servir una 
pantalla en cap situació ni context.

Reforçar la funció de comunicació social dels mitjans  
sensibilitzant en la prevenció de l’addicció infantil a les pantalles 
posant l’èmfasi en els missatges positius, propositius i proactius.

ADMINISTRACIONS I INSTITUCIONS RES-
PONSABLES DE CONTROLAR I DE PRO-
TEGIR ELS INTERESSOS I ELS DRETS 
DELS INFANTS. 
EMPRESES DE PUBLICITAT EN ELS MIT-
JANS DE COMUNICACIÓ TRADICIONALS 
DE MASSES (PREMSA, RÀDIO I TELEVI-
SIÓ) SOCIAL MEDIA, PUBLICITAT ESTÀTI-
CA I PUBLICITAT DIGITAL.
ASSOCIACIONS PER LA REGULACIÓ PU-
BLICITÀRIA I CONTROL AUDIOVISUAL.

 2 PROMOURE UNA MAJOR CONSCIENCIACIÓ  
SOCIAL PER DEIXAR DE NORMALITZAR L’ÚS DE 
PANTALLES ABANS DELS 3 ANYS.

#INFANCIAIPANTALLES



Regular mesures de protecció i seguretat que tinguin en compte 
l’adequació dels continguts audiovisuals en relació amb les 
necessitats i els drets particulars dels nens i nenes entre 0 i 3 anys. Un 
bon referent seria el Codi PEGI, per tal d’impulsar un nou sistema 
de classificació per aquesta franja. Prenem com a referència el codi 
PEGI com a estàndard, malgrat estar desenvolupat per membres 
de la pròpia indústria. Creiem necessari que el lideratge el porti 
un tercer actor imparcial (per exemple, l’administració pública) 
conjuntament amb la resta d’actors implicats.

Impulsar descriptors específics que adverteixin de forma visible i 
ostensible que els productes d’entreteniment pensats per al consum 
a través d’un dispositiu digital es desaconsellen abans dels tres anys.

AUTORITATS REGULADORES I TOTES 
LES PRODUCTORES I DISTRIBUÏDORES 
DE CONTINGUTS DIGITALS D’ENTRE-
TENIMENT I EL CONJUNT DEL SECTOR 
AUDIOVISUAL ADREÇAT A LA PETITA IN-
FÀNCIA.

EMPRESES DE COMUNICACIÓ I PRODUC-
TORES AUDIOVISUALS RESPONSABLES 
DE LA PRODUCCIÓ I EXHIBICIÓ DE CON-
TINGUTS.
RESPONSABLES DE PRODUCTORES, CA-
DENES DE TELEVISIÓ I DISTRIBUÏDORES.
CREADORS DE SOFTWARE D’ENTRETENI-
MENT I/O EDUCATIU ADREÇAT A ETAPES 
INFANTILS.
CREADORS DE DISPOSITIUS DIGITALS 
I HARDWARE RELACIONAT.

 3 MILLORAR LA REGULACIÓ EN LA CLASSIFICACIÓ
DE CONTINGUTS AUDIOVISUALS, ADEQUANT-
LA  ALS PRIMERS ESTADIS DE DESENVOLUPAMENT 
DELS INFANTS.

#INFANCIAIPANTALLES



Promoure periòdicament campanyes de conscienciació, sen-
sibilització i promoció de les alternatives analògiques de joc, 
moviment, a les pantalles.

INSTITUCIONS (SALUT, EDUCACIÓ, BE-
NESTAR I FAMÍLIA...), PROVEÏDORS PÚ-
BLICS I PRIVATS DE SERVEIS I PRODUC-
TES DE LLEURE, EDUCACIÓ FORMAL I 
NO FORMAL.

 4 SENSIBILITZAR LA SOCIETAT SOBRE  LES 
NECESSITATS DELS PRIMERS ANYS DE VIDA I DE 
COM SATISFER-LES PER TAL QUE ELS PETITS 
PUGUIN CRÉIXER DE FORMA SANA, EQUILIBRADA 
I DESENVOLUPANT AL MÀXIM LES SEVES 
POTENCIALITATS.

#INFANCIAIPANTALLES



Formar els i les professionals de la infància en tots els àmbits 
perquè puguin ser bons transmissors dels missatges bàsics a les 
famílies reduint els factors de risc i augmentant la protecció 
dels infants els primers anys de les seves vides.

Formació i tallers per a mares i pares de nadons i infants fins a 
3 anys, que incloguin indicacions per al bon ús de les pantalles 
per part dels adults alertant sobre els riscos d’ús en aquestes 
edats.

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I INS-
TITUCIONS QUE FORMEN ELS PROFES-
SIONALS TANT EN LA FORMACIÓ INICIAL 
COM CONTINUADA.

ELS PROFESSIONALS QUE TREBALLEN 
DIRECTAMENT AMB LA PETITA INFÀN-
CIA O AMB ELS SEUS PROGENITORS: 
LLEVADORES, EDUCADORES I MESTRES 
D’EDUCACIÓ INFANTIL, PEDIATRES, TRE-
BALLADORES SOCIALS, EDUCADORS 
SOCIALS, ETC.

#INFANCIAIPANTALLES

 5 ORIENTAR I ACOMPANYAR LES FAMÍLIES 
PER UNA CONVIVÈNCIA DIGITAL QUE SIGUI 
RESPECTUOSA AMB LA SALUT, LES NECESSITATS
I EL RITME DELS INFANTS.



Que les persones amb capacitat i responsabilitat de governar 
i legislar es comprometin cada dia més amb les famílies amb 
infants petits a càrrec, perquè mares i pares  puguin dedicar 
temps a la seva criança (amb baixes laborals i excedències).

Facilitar l’accés gratuït  a recursos per a la petita infància i per 
a la família que està criant, molt especialment amb recursos 
adreçats als més vulnerables.

Incloure l’abús de pantalles com a indicador de risc a l’hora de 
fer les valoracions de possibles situacions de risc d’infància amb 
l’objectiu d’incloure’l en els plans de treball amb les famílies.

ELS QUI TENEN MÉS PODER POLÍTIC DE 
DECISIÓ, PER LEGISLAR I PLANIFICAR 
LA DESPESA DE RECURSOS A 
DIFERENTS NIVELLS DE GOVERNANÇA 
(LOCAL, REGIONAL, NACIONAL).

SERVEIS DE LES DIPUTACIONS I 
ADMINISTRACIONS LOCALS COM 
BIBLIOTEQUES, LUDOTEQUES I 
CENTRES CÍVICS, ETC.

SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS.

 6 PROMOURE POLÍTIQUES DE CONCILIACIÓ 
FAMILIAR I ACCÉS A RECURSOS EDUCATIUS I DE 
CURES UNIVERSALS QUE PERMETIN UNA CRIANÇA 
RESPONSIVA.

#INFANCIAIPANTALLES



Promoure que arribin iniciatives legislatives al govern de 
l’estat que és qui té les competències legislatives.

 7 IMPULSAR LA REGULACIÓ DE LES EMPRESES 
DE TECNOLOGIES DIGITALS PER LIMITAR 
LES POSSIBILITATS DE RECOLLIR INFORMACIÓ 
PERSONAL SENSIBLE D’INFANTS AMB FINALITATS 
COMERCIALS.

#INFANCIAIPANTALLES



Els infants arriben al mon amb un munt de possibilitats 
i amb totes les necessitats per cobrir. Pot semblar que ara més que mai

es té cura i més vigilància de la petita infància a tots els nivells
(social, familiar, econòmic, educatiu, pediàtric), però la presència

constant de pantalles ens obliga a repensar i revisar les estratègies educatives
per garantir que aquestes necessitats es mantinguin al centre.

Vivim en una societat tecnològica on tothom ha de ser competent a nivell digital
per governar l’ús que en fem. Cal preservar els infants de l’excés de pantalles

en les primeres edats i fomentar-ne un ús conscient i proporcionat,
per tal que puguin créixer de la forma més saludable possible

i amb una mínima mediació digital.



EQUIP IMPULSOR
VICENÇ ARNAIZ SANCHO
Psicòleg centrat en l’àmbit  de la primera infància i molt 
especialment en desenvolupament afectiu, didàctica 
de l’Educació Infantil, detecció i inclusió a l’escoleta, 
protecció dels infants front els efectes de la pobresa. 
Assessor de centres, organitzacions i administracions. 
Psicoterapeuta infantil. Formador de professorat i de 
famílies, autor de centenars d’articles i alguns llibres. 
Membre de la direcció a Guix d’Infantil i de la Biblioteca 
d’infantil de Graó.

LILIANA ARROYO MOLINER
Dra en Sociologia i especialista en innovació social 
digital. Investigadora, docent i divulgadora. Tecno-
optimista en peu per tal que les eines digitals ens ajudin 
a construir i educar la societat que volem. Té un assaig 
sobre l’experiència digital dels joves i és coautora del 
Manifest per una nova cultura digital.
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(programes no educacionals):
[4] Canadian Paediatric Society. (2017) Screen time and 
young children: Promoting health and development 
in a digital world. Paediatr Child Health; 22 (8): 416-
468 https://www-ncbi-nlm-nih-gov.sire.ub.edu/pmc/
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[16] ViIner, R., Davie,M., Firth, A. (2019) The Health 
impacts of screen time: a guide for clinicians and 
parents. Royal College of Paediatrics and Child Health. 
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resistència a l’hora d’anar a dormir, conciliació del son 
més tard, ansietat al voltant del son, disminució de les 
hores totals. [1], [4], [6], [12].
8. Trastorns visuals: La sobreexposició a les pantalles 
incrementa el risc de patir defectes refractius, com la 
miopia adquirida, i altres alteracions visuals transitòries 
i permanents, com fatiga visual, cefalees, tics palpebrals, 
visió doble, marejos i pèrdua de visió.
[17] Huang L, Yang GY, Schmid KL, Chen JY, Li CG, 
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9. Disminució del temps interacció directa amb els 
cuidadors. Dificultats en la regulació emocional. [1]
[14] Radesky, JS et al. (2014) Infant self-regulation and 
early childhood media exposure. Pediatrics;  133 (5): 
e1172–e1178. https://doi-org.sire.ub.edu/10.1542/
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