
Els hem deixat "fer més" i  tolerar

comportaments inadequats 

Les dificultats psicològiques i emocionals dels progenitors s'han relacionat amb un ús més

elevat de les pantalles per part dels seus fills, a causa de la falta de normes parentals.

Els estils parentals tenen relació en

l'ús dels dispositius; com més

autoritari o permissiu és el

progenitor, més temps de pantalla

passen els seus fills (p < .05) (Howe et

al., 2017; entre altres).

La baixa implicació dels progenitors es

relaciona amb un ús elevat dels

dispositius en infants.
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QUANTITATIVA  I QUALITATIVA 

La recollida de dades d’aquest estudi
s’ha fet en línia a partir d’un
qüestionari.

S'han fet proves paramètriques i no
paramètriques; l’sperman i el chi-
quadrat, i anàlisis qualitatives de les
respostes obertes. 

“The parenting practices
questionare” (Robinson et
al., 1995)

“The parental stress scale”
(Berry i Jones, 1995)

Per avaluar l'estil parental:

Per avaluar l'estrès parental:

QUATRE BLOCS DE PREGUNTES: 

1. Impacte que ha tingut la COVID-
19 tant en la pràctica parental com
en els hàbits dels infants. 

2. Les regles estipulades per l’ús
dels dispositius.

CATEGORIES ANÀLISI QUALITATIVA:  

Amb escales d’observació, opcions
múltiples, llistes de control, escales
validades i preguntes de resposta
oberta.
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106 PERSONES  

Educació
Infantil  

Educació
Primària

21,70% 78,30%

Figura 1. Temps d’ús de pantalles diari abans de la pandèmia, durant el confinament domiciliari i actualment.

Com més trets de l’estil democràtic té un progenitor, menys estrès parental mostra (p < .039) i, en

conseqüència, menys ús dels dispositius per part dels fills/es (Chung et al., 2020; entre altres).

L'augment d'ús dels dispositius durant el confinament domiciliari ha
estat a causa de necessitats educatives, socials i lúdiques,
comportant canvis d’hàbits i modificacions comportamentals,
físiques i psicològiques en adults i infants.

Els factors d’estrès parental s’han relacionat directament amb un ús
major de pantalles pels infants; com més estrès  parental, més ús
dels dispositius.  

Com més estil autoritari i/o permissiu mostren els progenitors,
major ús de pantalles per part dels infants.  Relació directa amb el
fet que l’ús de dispositius ha estat una ajuda durant el confinament
domiciliari.
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 Aspectes demogràfics,

socials i econòmics.

 Els estils parentals i

l'estrès parental.

 Les pantalles i la

freqüència.

 Efectes de la COVID-19. 

1.

2.

3.

4.

Com més alt és el nivell educatiu dels progenitors, menys temps d’ús
dels dispositius mostren els infants.

Els dispositius digitals són eines d'aprenentatge que poden portar

beneficis tant en l’àmbit educatiu, social com comunicatiu (Ferrara

et al., 2017). Tot i això, el seu ús excessiu és cada vegada més

alarmant entre els infants d’educació infantil i primària. La

pandèmia de la COVID-19 ha provocat un augment considerable

d'aquest ús, esdevenint un punt d’inflexió important (Brzek et al.,

2021; entre altres). L’ús abusiu d’aquests mitjans pot produir efectes

molt perjudicials per a la salut dels infants. Per tant, cal que els

progenitors tinguin un paper preventiu, evitant que l’ús d’aquests

dispositius no recaigui en un factor de risc per la salut dels seus fills

i filles (Bozzola et al., 2018).

1. Condicions socioeconòmiques i familiars.

2. Diferència d’ús dels dispositius.

3. Els estils parentals.

4. Relació entre els estils parentals i els hàbits d’ús.

5. Impacte de l’estat psicològic i emocional dels progenitors.

La pandèmia de la COVID-19 haurà provocat un

augment d'ús dels dispositius en infants d'educació

infantil i primària a causa del confinament

domiciliari. La necessitat del moment haurà

comportat que els progenitors s'hagin tornat més

flexibles en l'ús de pantalles i, per tant, els seus estils

parentals hauran canviat.

Veure la relació entre l’ús dels dispositius digitals i els contextos

familiars, i analitzar quin efecte ha tingut la pandèmia de la COVID-19

envers aquest tema.

INTRODUCCIÓ

........................................................................................................................................................................................................

Un major  nivell educatiu
dels progenitors està
correlacionat amb un ús
menor de pantalles per part
dels fills/es  (p < .05)

(Nikken i Jansz, 2013).

Els estils parentals han canviat durant
el confinament domiciliari generant
canvis comportamentals i
emocionals en els progenitors i
infants.

LÍMITS DEL TREBALL

FUTURES LÍNIES D'ESTUDI 

El treball s'ha realitzat després del confinament domiciliari,
per tant, tots els resultats són derivats de la percepció de les
famílies. 

Entrevistes per tal d’aprofundir amb l’objectiu específic
sobre conèixer els estils parentals i veure clarament si
aquests han canviat després de la pandèmia de la COVID-19.
 Guia per les famílies i docents.

1.

2.

(Participant 34, mare infant d’educació primària)

Tutora: Sílvia Cavalcante 
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Per més informació


