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TÍTOL Desconnect@ de les pantalles, connecta amb les persones 

DESCRIPCIÓ 

A través d’una conferència dinàmica i participativa a càrrec del Sr. Marc 
Masip, psicòleg fundador del gabinet Desconnect@ i expert en addicció a les 
noves tecnologies, parlarem de tot el que envolta el telèfon mòbil i les xarxes 
socials. Quines avantatges trobem i quines conseqüències ens envaeixen. 
Comentarem tot allò que preocupa als adolescents dins la Xarxa i remoure'm 
la seva consciència per cercar-ne un bon ús. A més a més de passar-s'ho d'allò 
més bé, sortiran de la xerrada fent una reflexió sobre l'ús que en fan 
actualment. 
 

“La conferencia tenía un claro carácter participativo y dinámico, de esta 
forma no solo requería nuestra presencia, si no que además exigía nuestra 

cooperación y colaboración en los diferentes aspectos que se trataron. La 
personalidad abierta, sincera, franca y entusiasta del conferenciante nos 

animó a estar atentos y participativos en todo momento.  
Una vez finalizada la conferencia pusimos a prueba todo lo aprendido en un 

Campeonato entre las clases asistentes. ¡Fue muy divertido!  
En definitiva, ha sido una charla muy productiva, con un aire diferente a 

todas las demás.”  
Raul, alumnes 4rt d’ESO, Barcelona 

 

DATA Dimecres 25 d’octubre de 2017 

HORA 11.00h a 13.00h * 

LLOC Hospital Plató * 

Sobre el 
ponent: 

Marc Masip és psicòleg fundador del gabinet Desconnect@, especialitzat en 
tractar casos d’addicció a les noves tecnologies. És co-creador de la aplicació 
FaceUp, pensada per ajudar a desenganxar a la societat d’un ús excessiu del 
smartphone. 

Dirigida a: 
Alumnat de 3r i 4rt d’ESO (activat proposada a l’escola Els Arcs i a l’Institut 
Montserrat). 

INTRODUCCIÓ 

L'aparició de la tecnologia de la informació ha suposat un important avanç per 
al desenvolupament de la nostra societat, ja que facilita l'accés a la informació 
i la comunicació. No obstant això, eines tan útils com el telèfon mòbil i les 
xarxes socials poden convertir-se en un problema quan el seu ús passa a ser 
excessiu. 
 
Actualment, el 77% de les persones usuàries amb telèfon mòbil intel·ligent –
Smartphone– pateix nomofobia (por irracional a no estar amb el teu telèfon 
mòbil totalment disponible). Espanya és el país amb més addicció adolescent 
a Internet de tota Europa: un 21,3% dels adolescents espanyols són addictes 
a la Xarxa, enfront del 12,7% de mitjana Europea. 
S'ha convertit en alguna cosa habitual veure a gent passejant pel carrer sense 
aixecar el cap de la pantalla del seu telèfon o veure enterbolits els àpats amb 
desenes de sons d'alerta. 
 
Les relacions interpersonals han passat a un segon pla desplaçades per les 
pantalles. Expressió de sentiments, resolució de conflictes o declaracions a 
través d'una pantalla que després no són reproduïdes “cara a cara”. 
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A través d’aquesta conferència i de la mà de Desconect@ tractem de prendre 
consciència dels riscos d'un ús inadequat i excessiu de les noves tecnologies. 
D'aquesta manera, podrem identificar conductes inadequades i aprendrem 
estratègies per modificar-les a la recerca d'un futur més real i millor armat. 

 

Algunes dades representatives de la situació social actual: 

 
Exemple cartell conferència dirigida a pares: 
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