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“Os pais deben avaliar os videoxogos 
antes de dárllelos aos fillos”

Antes de regalar un videoxogo, hai que 
probalo. Educación e control marcan a 
folla de ruta dos pais para garantir a 
seguridade dos seus fillos no uso das 
novas tecnoloxías. Lóxica e cautela son 
as recomendacións para os menores. 
Pero aínda así, o 20% publicou en 
Internet fotos comprometidas dos seus 
amigos. Videoconsolas, smartphones, 
tabletas, ordenadores... Cada vez máis 
dispositivos esquivan as bondades das 
novas tecnoloxías para converterse en 
fonte de riscos. Miguel Comín, direc-
tor da Fundación Alia2, recorda: “A 
principal ameaza é o descoñecemento 
dos perigos”.
O 80% dos profesores e o 92% dos pais 
aproba os videoxogos como ferramenta 
educativa. Oportunidade ou risco? Cada 
xogo está deseñado para cada etapa do 
desenvolvemento do menor. Mesmo nas 
tendas virtuais de aplicacións móbiles 
hai un exhaustivo control na aprobación 
de cada aplicación. Pero o importante é a 
supervisión familiar e o seu papel deter-
minante na avaliación previa do videoxo-
go, antes de darllo ao menor, ademais de 
regular o seu uso.
Por que se debe regular o seu uso? 
O xogo por si só non entraña riscos. A 
industria do videoxogo utiliza todos os 
medios dispoñibles para protexer os me-
nores, pero os adultos deben supervisar 
que ese videoxogo sexa o axeitado.
Que criterios deben seguir? Primeiro 
han de ler a información do xogo e o seu 
rango de idade. Logo, probalo na consola, 
tableta ou móbil e facer unha avaliación 
exhaustiva antes de darllo ao menor.
E na aula, como poden fomentar os pro-
fesores un uso seguro das novas tec-
noloxías? O profesorado debe ter amplo 
dominio das novas tecnoloxías e reco-
mendar aos pais o uso de controis paren-

terais. Os sistemas operativos contan con 
ferramentas de control moi efectivas para 
limitar o uso de aplicacións e acceso a 
páxinas web. Non obstante, a industria 
educativa debería fomentar máis o uso 
de textos dixitais con material interacti-
vo, máis rechamante e interesante para 
nenos e adolescentes.
En ocasións demasiado... Unha boa edu-
cación dos menores nas TIC leva consigo 
o recoñecemento dos perigos aos que se 
poden enfrontar. Pero o fin é saber como 
reaccionar en caso de ser vítimas deles.
Cantos impactos dixitais recibe un me-
nor nun día? Miles. Queiramos ou non, 
terá contacto dunha ou outra forma 
coas novas tecnoloxías: mp3, tabletas, 
smartphones, consolas de videoxogo, te-
levisión ou ordenadores.
Como se lle pode protexer? Os ordena-
dores deben estar nun sitio de reunión 
familiar. O control parenteral é sinónimo 
de seguridade. Os pais deben protexer os 
seus fillos en Internet como o farían na 
vida real, regular o uso de ordenadores, 
smartphones, tabletas ou videoconsolas e 
saber que actividades realizan con eles.
É posible detectar na casa a un me-
nor ameazado ou vítima de abusos na 
rede? Os adultos deben estar atentos a 
unha serie de alertas: o neno manifesta 
pouco ánimo por ir ao colexio, cambios 
de humor, ansiedade, rendemento esco-
lar inferior e trastornos do sono e a ali-
mentación. Moitos casos de anorexia ou 
bulimia teñen como orixe un antecedente 
de acoso escolar.
O anonimato é a grande ameaza de In-
ternet? A principal ameaza para calque-
ra usuario, adulto ou menor, é o descoñe-
cemento dos perigos da Rede. Segundo 
un recente estudo de Panda Software, o 
20% dos mozos entre 15 e 18 anos subiu 

a Internet fotos comprometidas dos seus 
amigos e un 67% intentou acceder a con-
tas de correo electrónico alleas.
Hai unha idade de maior risco de aco-
so? A partir dos 12 anos, cando o uso das 
novas tecnoloxías aumenta.
Os acosadores son sempre persoas 
adultas? Non sempre. Ás veces os me-
nores convértense en acosadores, mesmo 
de índole sexual, cara a outros menores. 
Estas condutas están menos persegui-
das, polo que insistimos no labor de pais 
e profesores para estar atentos a indicios 
como un uso excesivo do ordenador, com-
portamentos agresivos, uso de todo tipo 
de redes sociais, excesiva intolerancia ou 
falta de participación nas conversas fa-
miliares.
Así poden os pais anticiparse ao pe-
rigo? Debemos estar informados para 
poder axudalos, educalos no bo uso das 
novas tecnoloxías e detectar comporta-
mentos non usuais neles.
Equilibrio entre control e prohibición. 
Control parenteral non é sinónimo de es-
pionaxe férrea. Hai que adaptar a vida 
real á virtual e, para iso, o adulto debe 
acompañar o menor no seu primeiro pa-
seo virtual e darlle liberdade de acordo 
coa responsabilidade que adquira na súa 
traxectoria virtual, tal e como facemos na 
vida real. A clave do éxito está no diálo-
go. Os menores deben saber que terán o 
apoio dos pais en todo momento e nunca 
deben ocultar as súas experiencias ne-
gativas na rede.
Smartphones, whatsapp, redes sociais... 
Son novas ameazas para os mozos? A 
tecnoloxía non debe considerarse nunca 
unha ameaza, senón todo o contrario. As 
TIC convértense en ameaza cando non 
se fai un bo uso delas ou se utilizan de 
forma imprudente.
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