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Els videojocs ocupen una gran part de l’oci dels joves. Sobre el
seu ús, hi ha opinions molt diferents. El seu contingut lúdic, de
vegades, frega els límits del violent i el sexista. Alguns diuen
que poden induir els joves a l’aïllament, però altres diuen que,
com que es poden utilitzar col·lectivament, fomenten les relacions interpersonals.

SABIES QUE...
Els avantatges o desavantatges del videojoc no estan tant en els seus continguts com en l’ús que
es faci del joc. Sembla confirmar-se que:
4 Fomenten la rapidesa dels reflexos.
4 Desenvolupen la intel·ligència.
4 Fatiguen bastant la vista.
4 Poden provocar aïllament i alterar el sistema nerviós, i és difícil per a alguns nens deixar-hi de
jugar.
És recomanable utilitzar els videojocs amb moderació i repartir el temps d’oci amb altres alternatives
com la lectura, l’esport, la música, les sortides amb els amics, etc.

INFORMACIONS D’INTERÈS
Tots els videojocs estan classificats, en funció del seu contingut, dins d’un dels cinc nivells d’edat
recomanables que s’indiquen amb marcadors d’edat en el frontal i part del darrere dels envasos:
3+ anys, 7+ anys, 12+ anys, 16+ anys i 18+ anys. A més, hi apareix una descripció iconogràfica
segons el seu contingut: violència, paraulotes, terror, sexe o nus, drogues i discriminació.
Aquesta classificació està pensada com a ajuda als compradors, particularment als pares, perquè
decideixin si consideren adient o no el joc per al seu/a la seva fill/a.
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QUÈ PUC FER…?
4 Abans de comprar un videojoc, demana consell i prova’l, si és possible.
4 Recorda que s’ha d’adaptar a la teva edat.
4 És aconsellable que compris els videojocs en botigues especialitzades i que t’informis sobre què
has de fer en cas de deterioració.
4 No oblidis demanar la factura o el tiquet de compra, ja que en són la garantia.
4 Un cop a casa, llegeix detingudament el manual d’instruccions, que ha d’estar escrit almenys
en castellà.
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