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CONTRACTE FAMILIAR PER A l'ÚS RESPONSABLE D'INTERNET 

 

• El meu compromís com a fill/a  
 
Sé que internet pot ser un lloc meravellós per visitar i aprendre. Per aquesta raó estic 
d'acord amb les regles següents:  
 
• Privadesa - La meva contrasenya - Cuidar les meves dades personals  
 
1.- Escolliré un nom d'usuari apropiat, no revelaré informació meva ni de la    
     meva família. 
2.- No donaré la meva contrasenya a ningú. No em registraré en correus, xarxes  
     socials, fòrums o xat sense el coneixement i l'aprovació dels meus pares.  
3.- No compartiré la meva informació personal (nom, adreça, telèfon, escola o edat) ni  
     la de cap membre de la meva família, de cap manera, ni en els meus perfils ni amb  
     algú que em connecti a la xarxa. 
 
• Respecte i cura de mi mateix i cap als altres. 
 
4.- Tractaré els altres de la mateixa forma que vull ser tractat. 
5.- Quan estigui en línia, usaré bons modals, incloent un llenguatge apropiat i  
      respectuós. No buscaré baralla ni insultaré a ningú. 
6.- Tindré com a prioritat la meva pròpia seguretat personal, ja que sé que hi ha  
     gent que podria estar en línia que simula ser algú que no és. 
7.- Seré honest amb els meus pares respecte de la gent amb la qual em connecto i els  
     explicaré sobre ells, sense necessitat que m'hagin de preguntar cada vegada. No  
     contestaré correus ni missatges instantanis de persones desconegudes. 
 
• Situacions inesperades o molestes - Informar als me us pares - Demanar ajuda 
 
8.- Si veig o llegeixo coses que són dolentes, fastigoses o grolleres, em desconnectaré  
     i informaré els meus pares d'aquesta situació perquè mai no torni a passar. 
9.- Els diré als meus pares si rebo fotos, enllaços a llocs no recomanables, correus o  
     missatges instantanis amb mal vocabulari. 
 
• Gent que conec a la xarxa - Demanar permís als meus  pares 
 
10.- No trucaré per telèfon, ni enviaré cartes o em trobaré en persona amb ningú  
       que hagi conegut en internet sense l'aprovació dels meus pares o sense que ells  
       m'acompanyin. Si algú que vaig conèixer per internet m'envia alguna cosa,  
       avisaré als meus pares immediatament. 
 
• Aprendre Junts 
 
11.- Comprenc que els meus pares han de supervisar el temps que estic en internet i  
       que utilitzaran un programa per controlar els llocs que puc visitar a la xarxa. Fan  
       això perquè m’estimen i desitgen protegir-me. 
12.- Els ensenyaré als meus pares més sobre internet perquè puguem aprendre junts.  
 
Signatura fill/a                                                                             Signatura  pares 


