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CONSELLS A PARES 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, i igual que al món real, els pares haurien de supervisar els seus fills. 

Per descomptat, això és més fàcil de dir que de fer, sobretot quan els nens sovint 

manegen els ordinadors amb més habilitat que els seus pares. Si et dones per al·ludit, 

no et deixis intimidar per la tecnologia. 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 fills: 

 

1.- Col·loca l'ordinador en llocs de trànsit o visible i evitar que els nens xategin,  

     naveguin o estableixin relacions en Internet amb la porta tancada o a la seva  

     habitació. 

2.- Evita que els nens xategin després d'horaris determinats que hauries d'acordar  

     amb ells. Per a això pots basar-te en un dels nostres Contractes Familiars.  

3.- Permet als menors connectar-se només per un temps i en un horari predeterminat i  

     acordat amb ells, sempre de dia i no de nit. 

4.- Pregunta als teus fills qui són els seus contactes i nous amics i relacions en Internet  

     i qui està darrere de cada correu electrònic  

5.- Evita que els nens s'identifiquin amb dades que delatin la seva edat o una altra  

     dada de tipus personal. Per exemple: Mercè_95 podria delatar que la teva filla va     

     néixer en 1995 o Joan_13 podria delatar que el teu fill té 13 anys d'edat i és home. 

6.- Intenta no deixar sols als nens quan estiguin connectats. 

7.- Parla habitualment amb els nois sobre l'ús d'Internet i aconsella'ls sobre les  

     mesures de seguretat que han de prendre. Navega i aprèn amb ells. 

8.- Verifica que els llocs públics o cyber on naveguen habitualment disposin de filtres  

      de continguts per a menors d'edat. 

9.- Explica als teus fills que la diferència entre el que és correcte i el que està  

     malament és la mateixa en Internet que en la vida real. 

10.- Acompanya periòdicament als nois mentre estan en Internet per conèixer els seus  

       interessos i els amics amb els qui entaulen comunicació. 
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11.- Controla l'ús de les càmeres web, la seva forma d'inhabilitació i els contactes amb  

       els qui el menor l'habilita. Si és possible limita la seva utilització ja que pot ser la  

       font d'atacs com Grooming, Cyberbulling o Cybersexe per parts d’ assetjadors. 

12.- Elabora amb els teus fills regles consensuades per navegar i utilitzar Internet. Per  

       a això pots basar-te en el nostre model de Contracte Familiar . 

13.- Intenta utilitzar algun filtre o aplicació de Control Parental perquè la mateixa  

       controli els llocs als quals ingresses i el seu contingut. 

14.- Si utilitzes un filtre, no ho consideris com a substitut de tot l'anterior, sinó com una  

       eina imperfecta destinada a ajudar-te només quan no pots exercir una supervisió  

       directa, per falta de temps per exemple. 

 

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

aspectes quan tu o els teus fills les utilitzen: 

 

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

5.- A l'hora d'emetre una opinió en Internet, és necessari prendre en compte que el  

     publicat 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 toleris comportaments criminals o incorrectes i no abusis verbalment d'altres  

     usuaris. 
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En el cas dels jocs en línia també és recomanable c onsiderar alguns punts 

addicionals: 

 

1.- Llegeix acuradament el nivell de classificació del joc per obtenir recomanacions  

     relacionades a l'edat apropiada del jugador. 

2.- Llegeix les clàusules de privacitat, les condicions d'ús i els codis de conducta de  

     cada lloc. 

3.- Intenta limitar el temps de joc i que aquestes normes siguin clares. Pots basar-te en  

     el nostre Contracte Familiar . 

4.-Tingues en compte que els jocs també solen incorporar el xat i per tant els seus  

     riscos associats. 

5.- Demana-li al teu fill que t'ensenyi a jugar, aquest exercici millorarà la relació amb el  

     teu fill i et permetrà identificar possibles riscos de seguretat, mentre et diverteixes  

     amb ell. 

 


