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Quin paper juguen les pantalles en el 

desenvolupament de l’infant?

Els estudis i les evidències mèdiques afirmen què

l’excés de pantalles porta conseqüències negatives en el

desenvolupament de l’nfant. Implicant dèficits i retards a

nivell psicomotriu, de llenguatge, de comunicació i

relació, d’aprenentatges i de salut socioemocional.

Pares i mares han de fer l’esforç d’evitar que les

pantalles apareguin quotidianament en les accions

bàsiques de la rutina del seu fill o filla: menjar, dormir,

jugar, distreure’s.



NO PERMETEM

QUE LES PANTALLES

ENS SUBSTITUEIXIN!



Efectes de l'excés de pantalles.

A NIVELL RELACIONAL

A NIVELL COGNITIU: 

CONTROL INHIBIDOR. 

(Paciència / Tolerància a la 

frustració)

LOCUS DE CONTROL.

(causa/efecte)

A NIVELL VISUAL

PSICOMOTRICITAT FINA 

I GRUIXUDA 

SOBREESTIMULACIÓ I ATENCIÓ

SONCREATIVITAT

INTEL.LIGÈNCIA EMOCIONAL

LLENGUATGE 

ORAL I ESCRIT

HÀBITS

ADDICCIÓ
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Pantalles i molt més.
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Ed. El pirata

Martí i les pantalles.
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365 actividades para jugar
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150 actividades para jugar 
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Si teniu algun dubte o consulta , podeu contactar  
amb els vostres professionals de referència del  
CDIAP Parc Taulí.

CDIAP Parc  
Taulí  

T.93.745.83.
68


