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GESTIÓ D’AGENDA ESCOLAR I ÚS DE PANTALLES  

ANA ISABEL GARCÍA ARPA 

★ Psicòloga Clínica i de la Salut 

★ Reeducadora Psicopedagògica 

ALBA MOYA MARTORELL 

★ Neuropsicòloga Clínica 

★ Reeducadora Psicopedagògica 

 

1. Eines per a organitzar el dia a dia 

1.1. Agenda escolar 

1.1.a. Agenda en format paper: 

a. Anotar els deures de cada assignatura d’un color diferent mantenint sempre els 

mateixos colors per cada una de les assignatures 

b. Anotar: assignatura, número de pàgina, número d’exercici i/o 
explicació/comentaris del professor sobre la tasca a realitzar 

Apuntar els deures a l’agenda SEMPRE al dia d’entrega. Si es vol portar el control de 

les tasques que s’han de fer un dia s’haurà de fer una llista de tasques 

1.1.b. Agenda en format digital: 

● Ús com a agenda del Google Calendar o diferents apps como ara MyHomework, 

Jorte Agenda o TimeTable 

 

1.2. Llista de tasques 

 Llistat on es poden combinar les activitats pendents, tant de tipus personal com de 

tipus acadèmic 

 Es pot fer un llistat general i anar tatxant a mida que es va fent o fer un llistat per 

dia en el que només anotaríem les tasques sense posar l’hora a la qual les farem 

 La podem utilitzar en format paper o en format digital 

1.2.b. Llista de tasques en format digital 

● Notes del mòbil: La pròpia aplicació ens permet fer una llista de tasques i anar 

marcant les que anem fent per a portar un control 

● Apps: entre d’altres Remember de Milk, Trello i Keep són conegudes. Algunes 

apps ens permeten compartir la llista de tasques que hem fet amb altres persones 

 

1.2. Calendaris 

Tasca urgent vs important 

● La urgència és una qualitat associada al temps i al volum 

● La importància és una qualitat associada a les repercussions que pugui tenir per a 

nosaltres o per a una altra persona la correcta realització de la tasca 
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● Importància i urgència són atributs independents, així que poden donar-se a la 

vegada 

Planificació amb calendari 

● És un dels factors més importants per incrementar la productivitat i tenir temps 

per a tot 

● Planificar la setmana amb antelació aporta claredat sobre: 

○ Les taques que has de complir 

○ El temps de què disposes 

○ Com t’organitzaràs  
Planificar un espai de temps al dia pels possibles imprevistos i urgències que 

puguin sorgir 

CALENDARI: anotarem activitats i esdeveniments amb data concreta. 

Necessitarem l’agenda i la llista de tasques el més completes possible i de tot el 
mes per a poder organitzar la planificació setmanal segons tot el que acabem 

de comentar 

● Tant el calendari com la planificació, sempre i quan siguin en format paper, han de 

col·locar-se a un lloc visible per a poder-los consultar  

● Si preferiu fer-ho de forma digital hi ha programes i aplicacions que estan 

dissenyades específicament per aquesta funció: 

○ Google calendar 

○ Jorte Calendar, Tiny Calendar,... 
 

 

2. Claus i passes a seguir per organitzar les tardes 

 Al principi els nens necessitaran la vostra ajuda per aprendre a organitzar-se el temps d’estudi i 
el temps d’ús de pantalles, però després la vostra tasca només consistirà a comprovar que hagi 
acabat totes les tasques marcades abans de posar-se a jugar 

 Haureu de ser vosaltres qui els pautareu, a més a més, el temps d’ús ociós de les pantalles i el 
moment adequat per a fer-ho 

 Cal tenir en compte el modelat, és a dir, l’exemple que els adults donem als nens a partir de la 
nostra forma d’actuar 

 

Fer una bona planificació requereix un petit procés d’aprenentatge: 
 

1º- Calcular el temps dedicat a cada tasca: posar un rellotge gran a la taula on el nen treballa per a 

que sigui conscient del temps que inverteix en les diferents tasques i ho vagi anotant 

  

2º- Planificar millor: el nen aprendrà a calcular el temps que li comporta cada activitat i podrà 

organitzar-se el temps extraescolar de forma més òptima i realista d’acord amb les seves 
capacitats i habilitats i, junt amb vosaltres, decidir quina porció del temps restant pot dedicar a les 

pantalles  Efecte directe sobre la seva motivació i autoestima  

 

3º- Utilitzar el calendari (de dia sencer o de tardes) 
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3. Hores d’estudi adequades 

● Educació Primària:  

< 6 anys:   

● Ser flexibles quant a temps i tasques 

● Tasques senzilles per a que vagin establint rutines I  hàbits relacionats  amb 

l’aprenentatge i l’escola 

● El més important no és que adquireixin coneixements, sinó que entenguin que fora 

l’escola s’ha de seguir fent coses de classe 

6-12 anys:  

● És necessari marcar un temps aproximat de treball diari 

● S’aconsella començar amb 15-20 minuts al dia per a que es vagi acostumant 

● S’haurà d’anar incrementant el temps de treball diari a mida que el nen vagi creixent:  

○ 8 anys:  uns 30 minuts 

○ 10 anys: uns 45 minuts 

○ 12 anys: 1 hora 

 

● Educació Secundària: A partir dels 12 anys el temps de treball a casa ha d’adequar-se a les 

tasques a realitzar, però sempre amb el mínim d’una hora diària 

 

● Batxillerat: El temps mínim necessari serà d’unes 2’5-3 hores diàries 

 

 

 

4. Cicles d’estudi - Tècnica Pomodoro 

● Aplicable a tots els cicles educatius adaptant el temps de cada Pomodoro 

● Objectiu de la tècnica:  optimitzar el rendiment traient el màxim profit de la capacitat de treball 

de cada persona 

● Apps: Forest, Material Tomato Timer, Pomodoro Moon, Focus To-Do 

 

Per obtenir millors resultats utilitzant la tècnica Pomodoro cada persona haurà de: 

● Esbrinar quant triga en acabar una tasca comptant els pomodoros que necessita per a fer-la 

sencera 

● Evitar distraccions externes  
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● Dins cada pomodoro incloure alguns minuts per a recapitular i revisar el que s’ha fet 

● Organitzar el temps en pomodoros quan ja sapiguem quants ens porta cada activitat 

 

 Si això es fa bé el nen es tornarà més eficient i tindrà més temps d’oci, el que a la vegada el 

motivarà per a seguir treballant així. 

  

És molt important no oblidar mai els petits descansos pel següent  Efectes que tenen lloc de 

forma conjunta en la nostra memòria quan utilitzem els cicles d’estudi: 
● Primacia: tendència a recordar millor allò que s’ha presentat en primer lloc 

● Recència: tendència a recordar millor allò que s’ha presentat en darrer lloc 

● Zeigarnik: tendència a recordar les tasques inacabades amb major facilitat que les que han 

estat completades 

 

5. Com evitar distraccions “digitals” 

● Vetar certs continguts (xarxes socials, webs concretes,...) 

● Impedir l’accés a certs programes que tinguin instal·lats al pc  
● Vetar temporalment (mentre duri l’estudi) l’accés a jocs i apps que tinguin instal·lats a la tablet 

o l’smartphone 

De quina manera impedim l’accés? 

● A pc: creant un usuari que només tingui accés al que nosaltres decidim o utilitzant Qustodio 

● A l’ipad o iphone: als propis “ajustes” del dispositiu se’ns dóna l’opció de bloquejat accés a allò 
que tinguem instal·lat o utilitzant Qustodio 

● A tablets i smartphones Android: amb la aplicació Hexlock o alguna similar o utilitzant Qustodio 

● Televisió o consola de videojocs: intervenint de forma “física” (guardar els comandaments,...) 
 

QUSTODIO (Android, iOS, Windows, Mac i Kindle): 

El preu varia en funció del nombre de dispositius que volem controlar (5, 10 o 15). 

Pares→ instal·lar-se l’aplicació de control parental o mitjançant la web per tenir accés a l’activitat 
dels fills a internet en temps real 

Fills → instal·lar als seus dispositius l’aplicació de Qustodio. Configuració fàcil i supervisió 
automática 

 Funcions:  

○ Bloquejar contingut inapropiat 
○ Decidir el temps que estan connectats 
○ Control de jocs i aplicacions 
○ Vigilar les xarxes socials 
○ Controlar trucades i missatges 
○ Seguiment de geolocalització 
○ Botó de pànic 
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6. Ús de les pantalles com a reforçadors 

REFORÇADORS: estímuls que se li proporcionen o se li treuen a una persona amb l’objectiu que es 
repeteixin les conductes o respostes desitjades i/o se n’atenuïn o desapareguin les no desitjades 

Tipus de reforçadors: 

● Reforç positiu: concedir un estímul favorable per a rebre la resposta desitjada: “A partir d’ara 
sempre que acabis els deures planificats, podràs veure la TV 45 minuts” 

● Reforç negatiu: retirar un estímul negatiu si es compleix la resposta desitjada: “No tindràs 
classe amb el professor particular dissabte si t’aprens la lliçó abans de divendres” 

● Càstig positiu: proporcionar un estímul perniciós quan la persona realitza una conducta no 

desitjada: “Si parleu durant la classe us quedareu una hora més després de l’escola ” 

● Càstig negatiu: retirar un estímul positiu que la persona ja posseeix quan aquesta realitza una 

resposta inadequada: “No et deixaré utilitzar el mòbil durant una setmana si no tens els 

deures acabats abans de les 20h” 

 

Pautes bàsiques per aplicar els reforçadors amb èxit: 

1. Avís amb anterioritat 

2. Concreció respecte el que aconseguirà el nen (en quin moment rebrà el reforçador o càstig  i 

durant quant de temps) 

3. Aplicació a curt termini: l’estímul s’ha d’aplicar just després de la conducta (a major proximitat, 

major eficàcia) 

4. Ajust del reforçador o càstig a la conducta desitjada (coherent i just) 

5. Reforçador/càstig ha de ser significatiu: ha de tenir una dosi elevada de motivació o perjudici 

per al nen  

6. Constància i conseqüència 

 

Ús de les pantalles com a elements reforçadors: 

Quan vulguem fer ús de les pantalles en aquest sentit també hem d’establir prèviament les 

condicions de forma clara abans que es doni la primera situació susceptible de rebre la pantalla 

com a reforçador per evitar entrar en negociacions en “calent”. Deixarem clar abans que es 

doni la situació a reforçar: 

● Quina condició és necessària que es produeixi per part del nen per a que es doni la 

pantalla com a reforçador 

● En quin moment podrà  gaudir d’ella 

● Durant quan de temps podrà fer-ne ús 

● Quin tipus d’activitat durà a terme amb ella 
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PAUTES PER ORGANITZAR LA TARDA 

1. Consensuar normes generals sobre com serà l’organització durant tot el curs escolar (quines 

activitats es realitzaran i temps diari o setmanal que es dedicarà a cada una) 

2. Posar un calendari a un lloc visible de la casa on anotarem les dates i activitats importants del 

nen 

3. Decidir quines eines utilitzarem per l’organització i la planificació 

4. Si decidim fer ús de pantalles ho prepararem tot per a restringir l’accés a continguts no 
desitjats i li explicarem al nen 

5. Ensenyar-li al nen com funcionen i com s’utilitzen aquestes eines d’organització de la feina i 
planificació del temps 

6. Durant les primeres setmanes, ajudar al nen a planificar cada tarda: 

a. Mirar agenda i calendari general 

b. Fer llista de tasques de la tarda 

c. Deixar-li el temps necessari per a que realitzi les tasques 

d. Supervisar la realització de les tasques i marcar-les com a acabades 

7. Fer ús dels reforçadors en cas que el nen hagi realitzat de forma correcta les seves tasques (ús 

de pantalles amb ús lúdic si és el que prèviament s’havia acordat) 

 

7) RECOMANACIONS DE L’ACADÈMIA AMERICANA DE PEDIATRIA (AAP) 

Recomanacions sobre quantitat de temps i tipus d’activitat: 
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Recomanacions sobre horaris i llocs sense pantalles per a nens: 

 No utilitzar pantalles: 

o Als dormitoris 

o 1 hora abans d’anar a dormir 

o Mentre es menja 

o Mentre es fan tasques escolars 

o A l’escola 

o Mentre es creua el carrer 

o Al cotxe (excepte en viatges llargs) 

o Al cotxet o cadireta de passeig 

 Marcar un “temps en família” sense pantalles (els temps previ a anar a l’escola, un matí del cap 
de semana,…) 
 

Recomanacions sobre continguts digitals: 

 Els menors no poden descarregar contingut sense autorització d’un adult. 

 L’adult ha de buscar i contrastar informació sobre jocs i aplicacions a organitzacions com ara 
Common Sense Media (commonsensemedia.org) i respectar les edats recomanades. 

 Veure junts els continguts: promou la interacció i la discusió i aprenen millor de programes i 
vídeos educatius quan els veuen juntament amb un adult. 

 Jugar junts als videojocs: ajuda als pares a connectar amb els seus fills i permeten tenir una 
millor idea de com passen el temps els nens 

 

8) Efectes de l’exposició excessiva a pantalles 

● Disminució de la interacció social 

● Disminució de l’activitat física i dels jocs a l’aire lliure 

● Alteracions del son  

● Alteració en el desenvolupament de les funcions motores i executives 

● Dèficits d’atenció → DEMÈNCIA DIGITAL 

● Alteracions en el desenvolupament del llenguatge 

● Alteracions de la conducta (agressivitat, passivitat, impulsivitat i falta d’autocontrol) 

● Disminució de l’autoestima 

● Afectació del rendiment acadèmic 

● Salut física general (sobrepès, cansament, mal de cap, hipertensió,...) 

https://www.commonsensemedia.org/
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9) Signes d’alerta d’abús de pantalles 

● L’ús d’algun dispositiu ja no resulta plaent 

● Deixar de fer altres coses per la necessitat d’estar connectat 

● Obsessió, pensar constantment en les pantalles o tenir un desig incontrolat per utilitzar els 
dispositius 

● Símptomes d’ansietat o tristesa al no fer ús d’algun dispositiu o estar connectat 

● Pèrdua de control sobre l’ús d’algun dispositiu 

● Persistència en l’ús tot i obtenir conseqüències negatives 

● Negació del problema (negació total, minimització, evitació del tema, culpabilitzar altres, 
racionalitzar,...) 

 

 

Signes d’alerta segons les edats:  

PREESCOLAR ESCOLAR ADOLESCENTES 

Quejas para jugar 

Es la única cosa que le motiva 

Se lleva la tablet a la cama 

Prefiere utilizar las pantallas 
sobre otras actividades 

Comportamiento agresivo 

No quiere jugar con otros 
niños 

Moja los pantalones cuando 
juega 

Habla continuamente sobre sus logros en 
el juego 

Quiere jugar justo después de clase 

Hace los deberes corriendo para poder 
jugar 

Pasa mucho tiempo en youtube buscando 
trucos para los juegos 

 

Uso de dispositivos tecnológicos antes 
que otras actividades al aire libre 

Desinteresado por la escuela o no 
consigue buenos resultados 

Juega cuando está aburrido, cansado, 
solo o hambriento 

Llora si no puede jugar 

Más estrés y conflictos en casa 

Busca mucha privacidad, no se sabe 
a qué juegan 

Mayoría de  amigos son jugadores 

Miente sobre el tiempo que juega 

Usa la tarjeta de crédito sin 
consentimiento 

Deterioro social, no asiste a las 
citas, incluso a las de trabajo 

Se pierde evento familiares 

Ataques de ira, destroza cosas 

No es capaz de citar 3 cosas que le 
guste más que el juego 

Poca empatía y falta de compasión 

Depresión 
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10) Pautes per reduir l’ús de les pantalles a casa 

Tasca essencial dels pares: ensenyar als fills a trobar altres activitats per ocupar el seu temps fora de la 
tecnologia 

a) RESETEJA 

1. La  planificació és la clau. Queda amb els amics abans de temps 

2. Posa una cistella petita de bàsquet a la porta d’entrada i a la porta de cada dormitori 

3. Tingues una caixa amb pilotes de ping-pong i pales al saló 

4. Ensenya els nens a fer la bugada de petits i no els atabalis amb fer-ho perfecte 

5. Posa sempre música a casa 

6. Posa una foto familiar a sobre la seva tauleta de nit 

7. Involucra als nens en la preparació dels menjars: feu la llista de la compra, la compra i 
cuineu junts 

8. Tingues llibres apropiats a l’edat a l’habitació de cada nen i ves-los canviant a mida que 
vagin creixent 

b) RECONNECTA 

Després d‘haver resetejat els hàbits familiars, podeu buscar activitats per fer. Prova alguna de les 
idees de la següent llista: 

1. Tingues un trencaclosques familiar sempre al saló 

2. No aneu directament a casa en sortir de l’escola, doneu una volta pel parc o aneu a la 
biblioteca 

3. Aneu a veure l’equip de futbol o de bàsquet del barri 

4. Aconsegueix bicicletes per tota la família 

5. Fes una lectura familiar al saló amb mantes i crispetes 

6. Acampeu al pati/jardí 

7. Tanca el teu pc quan els nens tornin de l’escola 

8. Deixa una mica de temps als nens cada dia per a que estiguin sols 

 

 

Ana Isabel García Arpa i Alba Moya Martorell 

Contacte: info@koanbcn.com 

www.koanbcn.com 

 

mailto:info@koanbcn.com
http://www.koanbcn.com/
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APPS ORGANITZACIÓ I PLANIFICACIÓ 

 

AGENDA 

 Google Calendar 

 MyHomework 

 Jorte Agenda 

 TimeTable 

 

 

TEMPS QUE FALTA PELS EXÀMENS 

 Exam Countdown Lite 

 

 

LLISTA DE TASQUES 

 Remember the Milk 

 Trello 

 Keep 

 

 

CALENDARI: 

 Jorte Calendar 

 Tiny Calendar 

 

 

TÈCNICA POMODORO: 

 Forest 

 Material Tomato Timer 

 Pomodoro Moon 

 Focus To-Do 

 

 

BLOQUEJAR CONTINGUTS EN 

DISPOSITIUS 

 Hexlock 

 Qustodio (web i app) 

 

 

APPS D’ENTRENAMENT COGNITIU: 

 

 
 

Unobrain 

 

 
 

Memorado 
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Lumosity 

 

 
 

Peak – Brain Games 

 

 
 

Kognitivo 

 

 
 

Entrenador cerebral 

 

 
 

Cognifit 

 

 
 

Neuronation 

 

 
 

Fit Brains Trainer 
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ESCALA INTERNET GAMING DISORDER DE NUEVE ÍTEMS (IGD-9) 

 

Intenta recordar a nivel general el comportamiento jugando a videojuegos en los últimos 12 meses y 

contesta a las siguientes preguntas: 

1 ¿Pasa mucho tiempo pensando sobre los juegos, incluso cuando no está 
jugando, o planificando cuándo podrá jugar la próxima vez?     
 

SÍ NO 

2 ¿Se siente inquieto, irritable, de mal humor, enojado, ansioso o triste cuando 
intenta reducir o parar de jugar o cuando no le es posible jugar?     
 

SÍ NO 

3 ¿Siente la necesidad de jugar por más tiempo, jugar a juegos más 
emocionantes o utilizar un equipo más potente para obtener el mismo nivel 
de excitación que tenía antes?     
 

SÍ NO 

4 ¿Siente que tendría que jugar menos pero es incapaz de reducir la cantidad de 
tiempo que pasa jugando? 
 

SÍ NO 

5 ¿Ha perdido interés o ha reducido la participación en otras actividades 
recreativas (aficiones, reuniones con amigos) debido a los juegos?     
 

SÍ NO 

6 ¿Continúa jugando a pesar de ser consciente de las consecuencias negativas, 
como no dormir lo suficiente, llegar tarde a la escuela /trabajo, gastar 
demasiado dinero, tener discusiones con los demás o descuidar obligaciones 
importantes? 
 

SÍ NO 

7 ¿Miente a familiares, amigos u otras personas acerca de la cantidad de juego 
o intenta que la familia o amigos no sepan cuánto juega?     
 

SÍ NO 

8 ¿Juega para escapar u olvidar problemas personales o para aliviar 
sentimientos desagradables como la culpa, la ansiedad, la indefensión o la 
depresión?     
 

SÍ NO 

9 ¿Corre el riesgo de perder relaciones significativas, oportunidades de trabajo, 
de estudios o profesionales a causa del juego?     
 

SÍ NO 

 

 

¡¡!! 5 o más respuestas positivas = posible Trastorno por Juego en Internet (DSM-5) 

 


