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CONSELLS A MENORS PER A l'ÚS RESPONSABLE D'INTERNET  
 
És possible que hagis escoltat històries sobre abusos a nens en Internet, ja sigui 

mitjançant propostes no desitjades provinents d'adults o mitjançant l'accés a continguts 

sexuals o violents. 

 

En qualsevol cas, a Internet has de tenir cura, igual que al món real, de qualsevol tipus 

de persona o estrany. Aquesta és una sèrie de consells que hauries de portar 

endavant per establir bones pràctiques d'ús i comportament en l'ús d'Internet 

juntament amb els teus pares i docents: 

 

1.- Intenta no enregistrar les teves dades personals en xat, blogs o xarxes socials  

     perquè no puguin ser obtingudes per persones amb males intencions. 

2.- No lliuris les teves dades personals o les de la teva família (noms, adreça, telèfons,  

     etc.) per Internet ni lliuris les teves claus a qualsevol persona. 

3.- No et reuneixis amb persones que vas conèixer per mitjà d'Internet sense el  

     coneixement o autorització dels teus pares. Hi ha persones que menteixen sobre  

     l'edat i intencions que tenen i que podrien fer-te mal. 

4.- No contestis missatges que et facin sentir incòmode o avergonyit, i explica'ls als  

     teus pares si això ocorre. 

5.- Si en una conversa algú et fa sentir incòmode talla el diàleg i intenta parlar  

     d’aquest problema amb teus familiars. 

6.- Intenta gravar les converses que mantens per xat amb altres persones. D'aquesta  

     manera podràs mostrar-li-ho a algú si ho necessites fer. 

7.- No enviïs fotos teves o de la teva família a contactes que no coneixes o les  

     publiquis en Internet sense el coneixement de la teva família. 

8.- Ignora el spam i no obris arxius de desconeguts ja que poden contenir alguna cosa  

     de tipus nociu. És possible que a través d'aquests mitjans algú desxifri les teves  

     claus de xat o de correu electrònic per després robar-te les teves dades o infectar la  

     teva computadora amb virus. 

9.- Intenta no utilitzar càmera web per xatejar ja que algú podria prendre't fotos per  

     després aprofitar-les contra teva. 
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10.- No t'identifiquis amb un nick que delati any de naixement o edat o una altra dada  

       privada. Per exemple: Mercè_95 podria delatar que vas néixer en 1995 o joan_13  

       podria indicar que tens 13 anys d'edat i ets home. 

11.- Utilitza contrasenyes segures i no les hi lliuris a ningú ja que, qui tingui la teva  

       contrasenya, podria fer-se passar per tu. 

12.- En xarxes socials com Facebook, o unes altres, no acceptis com a contactes o  

       amics a persones que no coneixes i estableix privadesa del teu perfil només als  

       teus amics coneguts. 

13.-  No divulguis informació personal que serveixi per identificar-te, tal com noms,  

        adreces, o números de telèfon. 

14.- No responguis a missatges obscens, agressius, d'assetjament sexual, de  

       persones desconegudes o que et fan espantar. Si alguna cosa així et succeeix  

       intenta comunicar-te amb els teus pares. 

15.- Qualsevol dubte que tinguis en utilitzar qualsevol servei d'Internet, no dubtis a  

       comunicar-li-ho als teus pares o docents. 

16.- La diferència entre el que és correcte i el que està malament és la mateixa a  

       Internet que en la vida real. 

17.- Intenta utilitzar alguna aplicació de Control Parental perquè la mateixa controli els  

       llocs als quals ingresses i el seu contingut. D'aquesta forma t'estaràs protegint a tu  

       mateix. 

 

En el cas de les Xarxes Socials, també hauries de t enir en compte aquests 

aspectes en utilitzar-les: 

 

1.- Organitza els teus contactes per grups, i a l'hora de publicar informació, fes-la  

     accessible de la forma més prudent 

2.- Delimita qui visualitza les dades publicades. 

3.- No col·loquis fotos de tercers, imatges o caricatures en el perfil personal. 

4.- No et contactis amb la fi exclusiva de trobada personal ja que pots atreure a  

     persones amb males intencions. No és aconsellable buscar gent per mitjà d'Internet  

     per conèixer en la vida real, encara que donat el cas que es desitgi fer així, es  

     recomana fixar un lloc públic i concorregut, a finalitats de tenir assistència davant   

     un inconvenient desagradable. 
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5.- A l'hora d'emetre una opinió en Internet, és necessari tenir en compte que el que 

     publiquis podrà ser vist per moltes persones. 

6.- Les xarxes socials han fet molt fàcil el procés d'acceptar una invitació a un grup o  

      aplicacions. El millor és mesurar la necessitat de subscriure'ns o no. 

7.- No tolerar comportaments criminals o incorrectes i no abusar verbalment d'altres  

     usuaris. 

8.- No afegir continguts pornogràfics, de mal gust, amb publicitat o amb spam a les  

     xarxes. 

 

El Cyberbulling o assetjament,  en qualsevol de les seves formes, és alguna cosa 

que pot afectar-nos profundament. Evitar-ho així com saber què fer si som víctimes del 

mateix és alguna cosa molt important. Si ets víctima d'algun tipus d'assetjament a 

través d'Internet, és important que tinguis en compte que no estàs sol i que existeixen 

coses que pots fer per evitar-ho: 

 

1.- Informa del tema als teus pares perquè puguin prendre accions sobre aquest tema  

     i/o denunciar-ho davant les autoritats. 

2.-Tingues en compte que la majoria dels llocs d'Internet on es publiquen vídeos,  

     textos i/o fotografies tenen condicions d'ús que prohibeixen expressament la  

     reproducció de materials que vagin en contra de lleis, així com puguin ser agressius  

     per a qualsevol persona. Si ets subjecte d'algun vídeo, fotografia i/o text en  

     qualsevol lloc d'Internet, pots reportar-ho al mateix perquè sigui eliminat. 

3.- Si reps missatges de correu electrònic i/o instantanis que et fan sentir malament en  

     qualsevol forma, recorda que t'és possible bloquejar a aquesta persona per no  

     rebre més res d'ell o ella. 

4.- No actuïs responent a l'assetjament de forma similar perquè això no resoldrà el  

     problema. 

5.- No entaulis relacions amb estranys, sense verificar la seva identitat. 

6.- Manté la informació personal segura. No enviïs informació sensible a  

     desconeguts. 

7.- No publiquis informació personal aliena, ni dades que no et pertanyin. 

8.- No col·laboris en la publicació de qualsevol tipus de contingut que pugui danyar a  

     una altra persona.  
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9.-  Recorda que a Internet res és privat. El que pot veure una persona, ho poden  

      veure uns altres. 

 

10.- Si ets víctima de Cyberbulling o d'assetjament, has de recordar la regla DBT  

       ( Detenir, Bloquejar i Dir ). Reflexiona no facis res i pren-te cinc minuts per pensar;  

       Bloqueja els mitjans o limita les comunicacions; Digues-ho a un adult de confiança 

       i sol·licita la seva ajuda. 

 

 

 


