Edita:
Ajuntament de Girona
Amb la participació de:
SecondNews
Disseny:
SecondNews
Il.lustració:
SecondNews (Marc Torrecillas)
Impressió:
Palahí Arts Gràfiques
Dipòsit legal:
GI.1445-2014
1a edició. Setembre de 2014. Girona

*Les marques citades en aquest document són exemples paradigmàtics i orientatius per al lector.
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PRESENTACIÓ
Educació Digital

Seguretat
Confiança
Pedagogia
Valors

Seny
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Em plau presentar-vos la publicació de la nova guia d’educació digital L’Educació també és Digital,
que hem impulsat des de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Girona, en col.laboració amb
les unitats municipals de Serveis Socials, Joventut, Promoció de la Salut, Policia Municipal i amb els
Serveis Educatius de la Generalitat de Catalunya i els Mossos d’Esquadra de Girona.
Aquesta guia d’educació digital és fruit del treball en xarxa i transversal iniciat fa uns mesos amb
responsables d’aquests serveis amb la finalitat de promoure accions socioeducatives conjuntes
que contribueixin a que els nostres fills i filles facin un ús més adequat i responsable de les xarxes
socials i de les aplicacions mòbils.
Volem que aquesta guia dirigida a les famílies, esdevingui una bona eina de consulta, informació
i orientació sobre l’educació digital dels nostres fills i filles menors d’edat, que ben segur
complementarà la tasca educativa com a pares i mares en la transmissió de valors per a un bon
ús d’aquests dispositius digitals i en la prevenció de determinats perills que poden aparèixer en el
món de la comunicació digital.
La guia L’Educació també és Digital forma part, doncs, de les diferents accions socioeducatives
adreçades a les famílies que impulsem de manera transversal des de l’Àrea de Serveis a les
Persones de l’Ajuntament de Girona, fent una aposta decidida per l’educació digital i les tecnologies
de la informació, per al seu ús responsable i per a la comunicació al servei de les persones.

Isabel Muradàs i Vàzquez
Regidora d’Educació i Esports
Ajuntament de Girona

5

1

INTRODUCCIÓ
Educació Digital
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En un context de plena revolució tecnològica, l’aparició i incorporació de nous dispositius i
aplicacions s’ha convertit en una constant dels darrers anys. Periòdicament, el dia a dia queda
transformat a partir de la irrupció d’algun element digital que modifica hàbits que fins llavors
havien restat inalterats. Ens hem acostumat, doncs, a aprendre a utilitzar una nova tecnologia en
poc temps i a acceptar els canvis que se’n deriven. Canvis de tot tipus, que afecten les relacions
humanes i la comunicació entre les persones.

Tanmateix, quina reflexió hem fet al voltant dels valors que envolten
l’ús de les noves tecnologies de la informació?

Ens ofereixen la tecnologia i ens la presenten com a indispensable, la incorporem a la nostra
quotidianitat sense gairebé escollir-ho i en molt poc temps passa a formar a part del paisatge diari
de les famílies. I això succeeix sense que pares i mares acompanyin els fills i filles en l’aprenentatge
i el bon ús associats als dispositius digitals amb connexió a Internet...

L’objectiu d’aquesta guia és, precisament, orientar les famílies per
tal que puguin aconsellar i guiar la canalla en l’ús de les
tecnologies de la informació i la comunicació. Més enllà de la
necessària informació tècnica sobre l’ús de dispositius i aplicacions,
aquest document recull reptes i dificultats que els pares i mares ja
s’estan trobant pel que fa a les actituds dels joves davant d’Internet.
I és que el món de la xarxa i dels dispositius mòbils requereix d’una
transmissió de valors per part dels adults cap als menors. Es tracta
de pautes i missatges educatius que, en realitat, han existit de sempre
però que ara cal enfocar a la utilització i gestió racional -responsable,
mesurada, segura, pedagògica, adequada- d’una nova realitat que ha
arribat per quedar-s’hi.

Ens trobem davant d’un escenari nou, en què pares i mares hauran d’esforçar-se a reduir l’escletxa
digital que els separa dels fills i filles -conèixer la tecnologia serà indispensable- amb la finalitat
de poder donar-los educació digital, és a dir, l’educació tradicional adaptada als nous entorns,
realitats, riscos i perills vinculats a Internet.
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COMPARTIM
Educació Digital

Hàbits i pautes per a un ús transparent i sa d’Internet

Abans de començar, per què no t’autoavalues?
Puntua de l’1(-) al 5(+) el nivell de compliment dels següents consells:
Els meus fills i filles es connecten en un espai públic de la casa

..........

Jo em connecto a Internet amb ells sovint

..........

Parlo amb els meus fills i filles sobre els continguts delicats i inapropiats d’Internet

..........

Reviso les etiquetes PEGI dels jocs online que els he comprat

..........

Jugo amb ells als jocs online

..........

*T’animem a millorar i ampliar l’aplicació dels consells que has puntuat amb 3 o menys de 3.
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Consells
1) Marca un límit de temps per a l’ús dels dispositius mòbils i anima’ls a fer esport i
altres activitats que no requereixin de cap pantalla.
2) Evita que naveguin per Internet tot sols a la seva habitació; ensenya’ls a fer-ho
sempre en un espai obert i compartit de la casa.
3) Connecta-t’hi amb ells; han d’entendre que, de moment, ho faran sempre
acompanyats d’un adult.
4) Acostuma’ls a reduir la intensitat de la llum que desprenen els dispositius mòbils
digitals i a no mirar les pantalles de tan a prop.
5) Davant de continguts delicats, no miris cap a una altra banda: la qüestió és parlarne, explica’ls per què no són apropiats.
6) Recorda’ls que Google no és qui els ha de donar respostes sobre cap tractament,
teràpia ni dieta, així com altres qüestions importants.
7) Abans de comprar-los un joc -sempre en una botiga certificada per evitar virusrevisa les etiquetes PEGI i assegura’t que els continguts s’adeqüen a la seva edat.
8) Juga-hi tu també i estigues alerta per si aquell joc pogués provocar-los addicció,
tensió, aïllament o frustració.
9) En buscar informació per fer els deures, ajuda’ls a identificar la font o autor dels
continguts que vulguin utilitzar.
10) Copiar i enganxar un text, fent veure que és teu, és un delicte; han d’aprendre a
crear continguts propis.

aplicar
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PRESERVEM
Educació Digital

Límits, intimitat i control de la privacitat a la xarxa

Abans de començar, per què no t’autoavalues?
Puntua de l’1(-) al 5(+) el nivell de compliment dels següents consells:
Conec la normativa de les xarxes socials i aplicacions que usen els meus fills i filles

..........

Els alerto i recordo que no han de publicar-hi informació personal

..........

Sóc amic dels meus fills i filles a Facebook o altres xarxes socials

..........

Els deixo clar com vull que utilitzin el telèfon mòbil i Internet

..........

Tinc el codi IMEI del mòbil anotat en un lloc segur

..........

*T’animem a millorar i ampliar l’aplicació dels consells que has puntuat amb 3 o menys de 3.
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Consells
1) Llegeix les condicions d’ús de les xarxes socials i fes-te amic dels teus fills i filles a
Facebook, per exemple, en un exercici de normalitat i proximitat.
2) Recorda’ls que a les xarxes socials tan sols han de fer-se amics i parlar amb
persones a qui estiguin segurs de conèixer a la vida real.
3) Si algú els vol parlar de contingut sexual, que hi tallin la comunicació immediatament
i que avisin un adult.
4) A Facebook o WhatsApp no s’han de difondre imatges compromeses: tot allò que
hi publiquin i comparteixin deixarà de ser seu i passarà a ser de tothom.
5) Que no publiquin mai l’adreça, el telèfon ni cap informació personal a les xarxes
socials ni en jocs online; són espais molt propicis per al robatori de dades.
6) Estigues alerta amb possibles actituds addictives o perilloses cap a determinades
xarxes socials i llocs web.
7) No deixis que el teus fills i filles tinguin Internet al mòbil fins que no siguin prou
madurs per gestionar-ne el risc.
8) Al mòbil tampoc no hi han de guardar cap tipus d’informació personal -fotos,
adreces, contrasenyes- i és convenient que tinguin un codi per accedir-hi.
9) Mentre estem connectats a una xarxa Wi-fi d’ús públic, és prudent no accedir a
webs, aplicacions o perfils on hi tenim informació personal.
10) Anoteu el codi IMEI del mòbil, que obtindreu amb la combinació *#06#, i podreu
desactivar-lo a distància en cas que el perdin o els hi robin.

aplicar
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TINGUEM SENY
Educació Digital

Actituds, valors i consells que transcendeixen Internet

Abans de començar, per què no t’autoavalues?
Puntua de l’1(-) al 5(+) el nivell de compliment dels següents consells:
Mantinc el control sobre l’ús que els meus fills i filles fan del mòbil

..........

Em tenen confiança per ensenyar-me imatges inapropiades que han vist a Internet

..........

He parlat sobre la pornografia amb els meus fills i filles

..........

Conec el dia a dia i l’activitat digital que tenen els meus fills i filles

..........

M’esforço a entendre les aplicacions i les noves tecnologies que utilitzen

..........

*T’animem a millorar i ampliar l’aplicació dels consells que has puntuat amb 3 o menys de 3.
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Consells
1) El mòbil pot arribar a crear angoixa; si veus que no en poden prescindir, ensenya’ls
a disminuir-ne l’ús i a utilitzar-lo millor.
2) Anima’ls a mantenir el mòbil en un segon pla quan estiguin xerrant amb algú; mirar
als ulls de la persona amb qui parlem és important, denota respecte i educació.
3) Abans d’anar a dormir, que apaguin el mòbil o que, com a mínim, el desconnectin
d’Internet; el descans és vital.
4) Cultiva-hi confiança per saber a quins acudits i imatges viralitzades tenen accés. Et
caldrà conèixer a què estan exposats per parlar-ne i poder orientar-los.
5) Parla’ls de la pornografia i no en facis cap tabú; tard o d’hora veuran imatges
inadequades i necessitaran que algú els hi contextualitzi.
6) Filtra’ls les pel.lícules i sèries que tu creguis que poden veure; si no, Internet els
donarà accés a tot tipus de continguts.
7) Interessa’t i esforça’t a entendre el context digital, les aplicacions i la tecnologia
que comparteixen amb els companys de classe i els amics.
8) Instal.la’ls eines de control d’aplicacions i antivirus professionals als dispositius
amb connexió a Internet.
9) Aconsegueix que et puguin explicar problemes o situacions incòmodes que hagin
pogut viure a les xarxes socials.
10) Molta atenció amb els assetjaments psicològics de tot tipus a través d’Internet: la
víctima pot estar vivint -i també ocultant- un calvari.

aplicar
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VOCABULARI
Educació Digital

Agregar: acció de demanar amistat a algú en una xarxa social. Agregaré aquesta nena perquè és
un amiga de la classe a qui conec.
Bloquejar: acció de retirar l’amistat a algú en una xarxa social, amb la finalitat que no tingui accés
als continguts que nosaltres publiquem. Bloqueja aquest contacte si no saps qui és.
Ciberassetjament: acció de sotmetre un company d’escola a un maltractament psicològic recurrent
a través d’una xarxa social.
Codi IMEI: número únic, sovint de 15 xifres, que identifica inequívocament un terminal de telèfon
mòbil.
Etiquetes PEGI: distintius de la Pan European Game Information per classificar els jocs online en
funció de la tipologia de continguts.
Gambling: acció d’apostar diners a través d’Internet.
Grooming: acció d’un adult que enganya un menor a Internet per fer-se amb la seva confiança i
acabar demanant-li un favor sexual.
Imatge
social.

de perfil:

imatge, sovint fotogràfica, que encapçala el perfil d’una persona en una xarxa

Obrir: començar una conversa en un xat online. En Narcís m’ha obert per dir-me que ja ha acabat
de fer els deures.
Perfil: compte d’usuari en una xarxa social. No posis dades personals al teu perfil de Facebook.
Phishing: acció de suplantar a Internet la identitat d’una empresa o organització, per tal de fer-se
amb informació confidencial de tercers que posteriorment serà utilitzada amb finalitats fraudulentes.
Phubbing: acció d’utilitzar el telèfon mòbil en presència d’altres persones.
Sexting: acció d’enviar, a través d’un dispositiu mòbil, fotografies eròtiques i/o pornogràfiques
preses per un mateix.
14
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RECURSOS
Educació Digital
programa de recursos educatius: la caseta-serveis educatius
seguretat tic del canal tic de la generalitat de catalunya
xarxa telemàtica educativa de catalunya
espai família i escola. departament d’ensenyament de la generalitat de catalunya
portal del departament d’ensenyament de la generalitat de catalunya
internet segura dels mossos d’esquadra
institut nacional de tecnologies de la informació
centre de seguretat de la informació de catalunya
centre internet segura de la unió europea
netcétera
portal protegetuinformacion.com
protégeles
privacitat per a joves de l’autoritat catalana de protecció de dades

*Malgrat que la rapidesa de l’evolució tecnològica i digital
fa difícil ser-ne expert, no dubtis a demanar assessorament:
centre educatiu dels teus fills i filles
l’estació espai jove

Ctra. Santa Eugènia, 17 - 17005 Girona
972 220 070
www.girona.cat/estacio
estacio@ajgirona.cat
centre jove de salut

Plaça de Sant Pere, 11 - 17007 Girona
972 204 212
www.girona.cat/centrejovedesalut
centrejovedesalut@ajgirona.cat
policia de la generalitat|mossos d’esquadra. oficina de relacions amb la comunitat de girona

Gran Via Jaume I, 57 - 17002 Girona
972 181 600 - Ext. 60910
www.gencat.cat/mossos
itpg423@gencat.cat
policia municipal de girona. unitat de relacions amb la comunitat

C/ Bernat Bacià, 4 - 17001 Girona
972 010 217
www2.girona.cat/ca/policia
escoles.pm@ajgirona.cat
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L’Educació també és Digital
Guia d’orientacions per a famílies sobre l’ús d’Internet i els dispositius mòbils
Més informació a
www.girona.cat/caseta/edudigital.html
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facebook.com/EducacioGirona
twitter.com/educacio_gi
educaciogirona.blogspot.com.es

