
Adicció Infantil : els videojocs. Un problema passatger , o pot 

empitjorar ? 

 
El desenvolupament tecnològic ha donat peu a un fenòmen  fins ara desconegut: l'adicció 

infantil  als videojocs. 

Però atenció ! El procés d'adicció infantil no va implícit  en el goig d'aquests dispositius com 

una eina més d'oci i no per jugar a videojocs es corr el risc de caure en una adicció infantil. 

És l'ús inadequat i sense límits o restriccions d'horari  el que comporta a una adicció infantil, 

que depèn proporcionalment del seguiment i les restriccions que els pares apliquin a aquesta 

eina, ja que el procés de l'adicció infantil als videojocs es desenvolupa paulatinament. 

 

Després d'una jornada llarga d'estudi a l'escola, i després d'haver repassat pel control i acabar els 

deures, els nins/es tenen moltes opcions d'entre les que triar per gaudir del seu temps lliure: 

podran jugar al parc, llegir un llibre, quedar amb els amics, passar moments inolvidables en 

família … o veure la televisió , navegar per internet, guadir de la seva sèrie preferida i jugar als 

videojocs.  Aquesta darrera activitat pot ser perillosa ? 

 

 

 

L'adicció infantil als videojocs es pot evitar ? 
 

Jugar de tant en tant no suposa un problema per l'estudiant, però necessitar jugar cada dia pot  

causar problemes i és obligació dels pares evitar aquesta adicció infantil limitant els temps 

durant el qual el nin/a jugarà als seus videojocs. 

 

Videojocs , si o no ? 
 

Un videojoc es gaudeix a través de la pantalla i pareix inofensiu, i fins i tot pot ser útil per 

ajudar als nins/es a desconectar del estrés que poden arribar a provocar les obligacions 

acadèmiques. És molt important que els nins/es  puguin desconectar de les tasques escolars, i 

que trobin activitats divertides que els motivin després de classe i durant el cap de setmana. 

Però és essencial que aquestes activitats lúdiques no es gaudeixin exclusivament en solitari 

( una de les característiques de l'adicció infantil ) , sinó també acompanyats per familiars i 

amics, i també és important que les activitats que diverteixen i entretenen als nins/es no es 

limitin a jugar a videojocs, sinó que també es realitzin a fora de casa i fent exercici. 

 

Això significa que el nin/a mai hauria de gaudir dels videojocs? No. Lo important  és que 

realitzi tot tipus d'activitats després de classe i durant el cap de setmana , ja sia aprenent un 



idioma nou, patinant, jugant a fútbol , anant al cinema o al teatre o apuntant-se a un taller que li 

ensenyi una activitat que li agradaria  conèixer. 

El temps dedicat als videojocs hauria de ser limitat, i els pares han d'especificar els temps 

màxim que el nin/a podrà dedicar a aquesta activitat. Una vegada el nin/a hagi assolit aquest 

període màxim, haurà de fer altres activitats. 

 

 

 

A més de l'adicció  infantil , quins problemes poden causar els 

videojocs ? 

 
Jugar massa pot dur als nins/es  a sentir ansietat en el seu dia  a dia. Els nins/es amb adicció a 

aquests  jocs virtuals no s'adonen del pas del temps que passa quan estan davant de la pantalla, i 

necessiten  jugar als seus videojocs en lloc de fer altres activitats  més saludables com jugar a 

fora de casa o llegir un llibre. 

A més del nerviosisme , el cansament també és habitual en nins/es que juguen amb molta 

freqüència  als videojocs. 

Fins i tot l'agresivitat també pot estar relacionada amb aquests jocs. El nin/a que té adicció als 

videojocs és depenent d'aquest joc, i per prevenir el problema és essencial que els pares 

controlin el temps que dedica a jugar. 

 

Millor prevenir . 

 
Si prevenen el desenvolupament d'aquest problema des de que el nin/a comença a interessar-se 

pels videojocs, serà molt més fàcil  que l'adicció infantil mai es desenvolupi. Molt al contrari, si 

els pares permeten que el nin/a jugui el temps que vulgui, llavors serà més complicat solucionar 

una adicció infantil  als videojocs. 

 

Com es prevé l'adicció infantil ? 
 

A més de limitar el temps durant el qual es jugarà , també és essencial que els pares expliquin 

als nins/es perquè és dolent jugar als videojocs amb massa freqüència . Podran explicar els 

danys que causa una adicció infantil i quina és la diferència entre gaudir del joc i tenir una 

dependència.  Per  aquest motiu, jugar durant un temps limitat està bé, però jugar massa  mai 

serà  un comportament aceptable perque pot causar un problema greu. 

 

 


