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Administrar Windows Live Protecció Infantil 

Vetllar per la seguretat dels teus fills en Internet pot ser complicat, però 

amb Windows Live Protecció infantil et resultarà més fàcil. Protecció infantil 

inclou un lloc web i un programa gratuït, per instal·lar en els equips que 

usen els teus fills i que et permetrà donar-los certa independència i alhora 

supervisar el que estan fent.  

 

Aquests són alguns dels mecanismes mitjançant els quals Protecció infantil 

t'ajuda a vetllar per la seguretat dels teus nens: 

 

• Filtrat web: controla les categories de llocs web que els teus fills poden  

  veure o especifica llocs concrets als quals puguin tenir accés. 

• Administració de contactes: controla amb qui poden comunicar-se els    

   teus fills quan usen Windows Live Messenger i Hotmail. 

• Informes d'activitats: consulta informes sobre l'ús que els teus fills  

   donen a l'equip (els llocs web que van visitar o van intentar visitar els  

   teus fills, el temps que van passar enfront de l'equip i els jocs i programes  

   que van usar). 

• Restriccions de temps: limita el temps que els teus fills passen enfront  

   de l'equip i especifica  els moments del dia en què poden fer-ho. 

• Restriccions de jocs: limita els jocs que els teus fills poden usar. 

• Restriccions de programes: limita els programes que els teus fills  

   poden usar. 

 

Quan configuris Protecció infantil per primera vegada, et demanaran que 

iniciïs sessió amb un Windows  Live ID ( Compte de correu i contrasenya de 

Hotmail ) del pare o la mare. Aquesta persona serà el pare principal en 

Protecció infantil i l'únic membre de la família que podrà realitzar les 

configuracions. 

Si no disposes d'un Windows Live ID, sempre pots crear-te un compte de  

de correu de hotmail ( si no saps com fer-ho pots demanar ajuda als teus 

fills ) 
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A.- Configuració del filtre de Protecció infantil. 

 

Per configurar el filtre de Protecció infantil, segueix aquest procediment: 

 

Pas 1: Comprova si el filtre de Protecció infantil ja està instal·lat en l'equip 

Si el sistema operatiu és Windows 7, és possible que el filtre de Protecció 

infantil ja estigui instal·lat. Per configurar-ho, fes clic en el botó Iniciar  , 

fes clic en Tots els programes, fes clic en Windows Live i, a continuació, fes 

clic en Windows Live Protecció infantil. 

  

    Si el filtre de Protecció infantil no està    

   instal·lat en l'equip, Accedeix a la pàgina de  

   descàrrega de Windows Live Protecció  

   infantil i fes clic en Descarrega-t'ho ara en   

   la part que diu Windows Live Essentials   

 

   Segueix les instruccions que apareixen en  

   pantalla per descarregar i instal·lar  

   Protecció infantil. 

 

   Es descarregarà un arxiu que hauràs  

   d'executar i posteriorment hauràs de seguir  

   els passos que et mostra el programa  

   d'instal·lació. 

 

   Recorda que únicament estem interessats  

   en la instal·lació de Windows Live  

   protecció Infantil i no en la resta de  

   programes del paquet d'instal·lació  

 

 

http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-live/essentials-other-programs
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Pas 2: Inicia sessió en el filtre de Protecció infantil amb el teu 

Windows Live ID. Escriu el Windows Live ID del pare que desitges establir 

com a pare principal i fes clic a Iniciar sessió. 

Per configurar el filtre i usar el lloc web de Protecció infantil, necessitaràs un 

Windows Live ID. Si encara no tens un Windows Live ID, podràs crear-ho 

quan configuris el filtre de Protecció infantil. (Un Windows Live ID és una 

adreça de correu electrònic que pots usar, juntament amb la teva 

contrasenya, per iniciar sessió en els serveis de Windows Live. 

 

 
 

Pas 3: Selecciona els membres de la família que desitges supervisar 

Activa la casella situada al costat del compte de Windows de cada membre 

de la família que desitges supervisar en aquest equip i fes clic en Següent o 

Guardar. Si desitges supervisar a algú que no té un compte de Windows, fes 

clic a Crear un nou compte de Windows, escriu el nom de la persona i fes 

clic a Crear compte. Cada membre de la família ha de tenir el seu propi 

compte i configuració de seguretat de Windows. Si tots els membres de la 

família usen el mateix compte de Windows, tots tindran la mateixa 

configuració de Protecció infantil. No podràs obtenir informes de què llocs 

web va visitar cada nen ni podràs usar l'administració de contactes per 

decidir amb qui poden comunicar-se els teus fills quan estan en línia. 
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Pas 4: Associa cada membre de Protecció infantil al seu compte de  

          Windows 

Les persones que apareixen en la llista de membres de Protecció infantil són 

persones de la teva família que ja usen Protecció infantil. Quan les vinculis 

amb els seus comptes de Windows, estaràs indicant a Protecció infantil que 

cada persona està associada a la seva configuració corresponent. Per 

exemple, si el teu fill es diu Joan, és possible que tinguis un compte de 

Windows amb el nom Joan, però que figuri en la llista de membres de 

Protecció infantil com Joan Sanchez. En associar els comptes, indicaràs a 

Protecció infantil que es tracta de la mateixa persona. 

Si hi ha un compte de Windows en l'equip d'algú que mai abans va usar 

Protecció infantil, la veuràs al final de la llista.  
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Pas 5: Comprova la configuració 

Fes clic en Següent per veure els comptes de Windows que Protecció infantil 

està supervisant en l'equip 

 

 
 

B.- Personalitza la configuració de la teva família 

 

Configurar el filtre de Protecció infantil és un bon punt de partida per 

començar a protegir als teus fills. Si visites el lloc web de Protecció infantil 

per ajustar la seva configuració, tindràs més control sobre el filtrat web i 

altres opcions. Quan configuris per primera vegada el filtre de Protecció 

infantil, la supervisió dels teus fills es farà amb el filtrat web Bàsic. Això 

significa que Protecció infantil solament bloquejarà llocs web amb contingut 

per a adults i llocs web de navegació anònima (llocs que permeten als nens 

veure altres llocs web de manera anònima i impedeixen que Protecció 

infantil supervisi les seves activitats). 

 

Perquè als teus fills els resulti més difícil tenir accés a contingut que no 

desitges que vegin, pots anar al lloc web de Protecció infantil i canviar 

aquesta configuració, començant pel nivell de filtrat web. Per als nens més 

petits, es recomana configurar el nivell de filtrat web en Estricte, de manera 

que solament puguin veure aquells llocs web considerats aptes per a 

menors. 

 

 

 

 

 

https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&ct=1335867785&rver=6.0.5285.0&wp=SAPI&wreply=https:%2F%2Ffss.live.com%2Fsafety%2Fdefault.aspx%3FOS%3D6.1.7601%26SP%3D1.0%26ClientVer%3D15.4.3555.0308%26wlexpid%3DA2E63E832DFF4189828554D64BEA7B10%26wlrefapp%3D7&lc=3082&id=71659&mkt=es-ES
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Per personalitzar la configuració dels teus fills 

 

1.- En qualsevol equip, inicia sessió en el lloc web de Protecció infantil amb  

     el Windows Live ID d'un pare. 

2.- En el nom del nen la configuració del qual desitges modificar, fes clic a  

     Editar configuració. 

3.-A la pàgina de configuració del teu fill, podràs veure un resum de la seva  

    configuració actual i seleccionar les opcions que desitges modificar. 

 

Utilitza la pàgina Resum familiar per veure a tots els membres de la teva  

família, editar les seves configuracions, consultar els seus informes 

d'activitat i decidir si és necessari respondre a les seves sol·licituds. 

 

 

 
 

 

 

C.- Configura el filtrat web 

 

Els pares atrafegats no sempre tenen temps per navegar a través de la Web 

i comprovar què llocs poden veure els seus fills. Per facilitar les coses, 

l'equip de Protecció infantil revisa milers de llocs web i els assigna 

categories. El nivell de filtrat web que triïs per als teus fills determinarà 

quins d'aquestes categories podran veure.  

Si desitges seleccionar les teves pròpies categories en lloc d'usar els nivells 

preestablerts, selecciona Personalitzat. Veuràs una llista de totes les 

categories i podràs seleccionar les que siguin adequades per als teus fills. 

En Filtrat web, també podràs crear una llista de llocs web bloquejats o 

permesos que anul·larà els nivells de categoria i filtrat. 

https://fss.live.com/safety/default.aspx?OS=6.1.7601&SP=1.0&ClientVer=15.4.3555.0308&wlexpid=1B25EA329041456D87F99608AB929F56&wlrefapp=7&wa=wsignin1.0
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Per configurar el filtrat web 

 

1.- Fes clic en Filtrat web, selecciona Activar filtrat web i selecciona un nivell  

     de filtrat web: 

2.- Fes clic a Guardar. 

 

 

 

D.- Configurar llistes de Filtrat web 

 

1.- Fes Clic a llistes de filtrat web. 

2.- Escriu o pega l'adreça web del lloc que desitges permetre o bloquejar. 

3.- Selecciona permetre o bloquejar d'acord amb ho consideris oportú gar. 

4.- Fes clic a Guardar. 

 

 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació  
INS JOAN d’Àustria 
 

  

E.- Configurar Informes d’activitat dels teus fills (què   

      estant fent els teus fills amb el seu equip) 

 

Per supervisar el que fan els teus fills en els seus equips, activa l'informe 

d'activitats. El filtre de Protecció infantil crearà un registre de les activitats 

dels teus fills i guardarà la informació en el lloc web de Protecció infantil 

perquè puguis consultar-la quan desitgis. 

 

Per activar l'informe d'activitats 

 

1.- En qualsevol equip, inicia sessió en el lloc web de Protecció infantil amb  

     el teu Windows Live ID. 

2.- A la pàgina Resum familiar, fes clic a Veure info. activitats al costat del  

     nom de cada nen pel qual desitges activar l'informe d'activitats. 

3.- Selecciona Activar informe d'activitats. 

4.- Fes clic a Guardar. 

 

 

 
 

 

Després d'utilitzar Protecció infantil durant un temps, amb l'informe 

d'activitats activat, podràs veure els informes de les activitats en línia dels 

teus fills en el lloc web de Protecció infantil. Trobaràs informació sobre els 

llocs web que van visitar o van intentar visitar, la quantitat de temps que 

van passar enfront de l'equip i els jocs amb els quals es van entretenir, 

entre altres coses. 

 

 

 

 

 

https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&ct=1335871026&rver=6.0.5285.0&wp=SAPI&wreply=https:%2F%2Ffss.live.com%2Fdefault.aspx%3Flc%3D3082&lc=3082&id=71659&mkt=es-ES
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Per veure els informes d'activitats 

 

1.- En qualsevol equip, inicia sessió en el lloc web de Protecció infantil amb     

     el  teu Windows Live ID. 

2.- Per veure informes de l'activitat del teu fill en la Web, Fes clic a Veure.  

     info. activitats al costat del nom del fill que vols supervisar. 

3.- Fes clic a la fitxa resum.  

 

 
 

Per controlar les webs que han visitat els nostres fills 

 

Si estem interessats a controlar les webs que ha visitat el nostre fill en un 

interval de temps determinat farem el següent: 

 

1.- Fem clic a Activitat web. 

2.- Establim el període de temps que volem supervisar. 

3.- Fem clic en Mostra activitat. 
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Per controlar la activitat dels fills (programes, descàrregues, jocs ) 

 

Windows Live control infantil permet supervisar què programes ha utilitzat 

el nostre fill juntament amb els jocs que ha fet servir o els arxius que s'ha 

descarregat en línia. Per accedir a aquesta informació hem d'executar 

els següents passos: 

 

1.- Fem clic a Activitat de l'equip. 

2.- Establim el període de temps que volem supervisar. 

3.- Fem clic en Mostra activitat. 

 

 
 

F.- Limitar el nombre d'hores que passa el teu fill davant  

      l'ordinador. 

 

Windows Live control infantil també permet als pares determinar el nombre 

d'hores que els seus fills poden utilitzar l'ordinador en funció del dia. Per 

exemple els caps de setmana els pares podrien decidir deixar més temps 

l'ordinador als seus fills o que puguin estar connectats fins a més tard. 

 

Per accedir a la configuació i guardar els canvis hem de fer el 

següent: 

 

1.- Fem clic a Límits de temps. 

2.- Establim quines franjas horarias queremos prohibir o permitir por lo que  

     hace a la utilización del ordenador por parte de nuestros hijos 

3- Fem clic en guardar. 
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G.- Controlar les restriccions del jocs. 

 

Mitjançant Windows Live Control infantil també podem definir el nivell de 

classificació dels jocs que anem a permetre als nostres fills en funció de 

l'edat dels mateixos. També podem escollir un altre sistema de classificació 

dels fills, permetre els jocs que no tinguin classificació ( la qual cosa no és 

molt recomanable ) Bloquejar o permetre determinats jocs. 

Per accedir a la configuació i guardar els canvis hem de fer el 

següent: 

 

1.- Fem clic a Restriccions dels jocs. 

2.- Establim el nivell de classificació dels jocs 

3- Fem clic a guardar. 
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H.- Controlar les restriccions del programes. 

 

Mitjançant Windows Live Control infantil també podem definir la llista de 

programes permesos o prohibits d'acord amb les nostres 

preferències.També podem buscar aquelles aplicacions que no figuren en la 

llista inicial 

 

Per accedir a la configuació i guardar els canvis hem de fer el 

següent: 

 

1.- Fem clic a Restriccions d’aplicacions. 

2.-Seleccionem Activar restriccions d'aplicacions. 

3- Marquem en les seves corresponents caselles de verificació les  

    aplicacions que volem prohibir. 

4.- Fem clic a guardar. 

 

 

 
 


