
Promoció de l’ús segur de les TIC 

en infants i adolescents

Fills i filles digitals



Què fem?

Protecció de la Infància i 

Prevenció de la Violència

Promoció del Bon tracte

Promoció dels Drets

de la Infància i 

l’Adolescència

Des de 1988 en el 

camí cap al bon 

tracte als infants



Idees clau!

• L’accés a les TIC també s’ha d’educar.
Això vol dir inculcar hàbits saludables i segurs a internet.

• Els nostres fills imiten tot el que fem nosaltres.
Si veuen que internet acapara la nostra atenció, ells també
copiaran aquesta actitud. Hem de començar per preguntar-
nos si nosaltres mateixos fem un ús saludable i segur
d’internet.

• La confiança digital és una inversió que cal fer des
del principi i que es basa en la bona comunicació
amb els fills i filles.
Només així ens explicaran el que els preocupi o els incomodi.



QUIN ÚS FAN D’INTERNET
ELS NOSTRES FILLS I FILLES?

• Cercadors i Pàgines web

• Correu electrònic

• Jocs interactius

• Webcam

• Xarxes socials

– Facebook, Twitter, Instagram, Kik, Periscope, SnapChat, 

Whatsapp...

• Mòbil 





PROS

• Afavoreixen la comunicació 
(xarxes socials, e-mail, xats...).

• Permet compartir 
experiències i vivències amb 
amics i familiars.

• Permet enviar i rebre 
documents, missatges, fotos...

• Proporciona molta 
informació: útil, interessant 
(pàgines web, wikipèdia...).

• Ofereix estones d’oci i 
diversió.

CONTRES

• Inseguretat tècnica (virus).

• Pot crear aïllament.

• Difusió d’informació personal 
pròpia o d’altres (fotos, 
vídeos) sense autorització.

• Contacte amb estranys.

• Publicitat i informació 
enganyosa, poc fiable o 
contingut no adequat. 

• Addicció.

• Assetjament.

PROS I CONTRES



CORREU  ELECTRÒNIC

QUÈ POT PASSAR

• Que entrin a l’ordinador.
– Troians, espies, virus, hoaxos, spam.

• Acostumen a venir amagats 
darrere fotografies, programes o 
missatges que semblen segurs.

• Que ens robin informació 
confidencial i/o privada.

COM ES POT PREVENIR

• Vigilar quins continguts o 
programes ens descarreguem.

• Protegir-nos mitjançant 
programes antivirus.

• No difondre informació 
privada.

• Donar l’adreça electrònica 
només a aquelles persones 
que coneguem.

• Enviar els missatges 
col·lectius amb “Còpia oculta”



QUÈ POT PASSAR

• Que sigui poc segura i 
posem en risc l’accés a 
l’ordinador, al correu 
electrònic i a tots els arxius 
i imatges que tinguem.

• Que algú altre la conegui.

• Que ens la prenguin.

COM ES POT PREVENIR

• Utilitzar una contrasenya 
segura: mínim 10 caràcters, 
combinant  lletres 
majúscules, minúscules i 
números.

• No donar-la a conèixer a 
ningú.

• Canviar-la amb freqüència.

LA CONTRASENYA



JOCS INTERACTIUS

ASPECTES POSITIUS

• Afavoreixen la memòria, 
atenció, reflexos.

• Diversió (individual i 
grupal), entretenen, 
afavoreixen les relacions 
socials on-line.

ASPECTES NEGATIUS

• Jocs no adequats per l’edat.

• Aïllament, entorpeix el 
contacte amb altres.

• Addicció, nerviosisme, 
descontrol.

Cal fer un ús responsable, tenint en compte els criteris PEGI



Codi PEGI (Pan European Game Information)

Qui posa les regles del

joc?
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WEBCAM

QUÈ POT PASSAR

• Si tenim un troià en el
nostre ordinador ens la
poden activar sense que en
tinguem coneixement.

• Que irrompin en la
intimitat de la llar.

• Que puguin veure’ns,
gravar-nos i fer un ús
inadequat de les imatges.

COM ES POT PREVENIR

• Desconnectant-la o tapant-
la quan ja no la fem servir.

• Fent-ne un ús responsable.

• No compartir fotografies i
imatges personals a
desconeguts.



FOTOGRAFIES

QUÈ POT PASSAR

• Ús inadequat de les
fotografies.

• Infracció en la publicació
sense permís patern.

• Ofendre l’altre (comentaris
inadequats).

• Prendre’ns les fotografies,
canviar-les, compartir-les.

COM ES POT PREVENIR

• Ús responsable de les
imatges pròpies i d’altres.

• Recordant que no es pot
difondre cap fotografia de
menors sense l’autorització
paterna.

• Sent respectuosos amb els
comentaris que publiquem.

• Vigilant amb les imatges
que publiquem i
compartim.



XARXES SOCIALS

QUÈ POT PASSAR

• Que qualsevol persona
(coneguda o desconeguda)
pugui conèixer aspectes
personals que no volem que
es difonguin.

• Que difonguem aspectes
personals dels altres sense
saber si ho volen o no.

• Que ens trobem en ambients
“poc convenients”.

• Addicció.

COM ES POT PREVENIR

• Fer-ne un ús responsable,
demanar permís abans de
difondre comentaris o
imatges dels altres.

• No acceptar persones no
conegudes.

• Fer ús de totes les eines de
control, protecció de la
privacitat i de blocatge que
ens ofereixen.

• Controlar el temps que
passem a les xarxes socials.

https://www.youtube.com/watch?v=j-tFoYNHi1w


Xarxes socials

• Configurar la privacitat.
• Vigilar amb els continguts i la informació que es penja.
• No etiquetar ni compartir informació d’altres sense el

seu consentiment.
• Ser molt curosos a l’hora d’acceptar sol·licituds

d’amistat. Fer servir criteris d’acceptació.
• Fer servir l’opció de bloqueig per a bloquejar a usuaris

i/o invitacions de les que es dubti o no es vulgui
acceptar.

• Denunciar qualsevol situació d’abús o de vulneració
dels drets.





SMARTPHONE I WHATSAPP

QUÈ POT PASSAR

• Que gastem, o ens gastin
bromes pesades.

• Que difonguem aspectes
personals dels altres sense
saber si ho volen o no.

• Que qualsevol persona
(coneguda o desconeguda)
pugui “entrar” al nostre
telèfon i prendre’ns les
dades.

• Que n’abusem (addicció).

COM ES POT PREVENIR

• Fer-ne un ús responsable.

• No donar el nostre número
de telèfon a qualsevol.

• Bloquejar a qui ens molesti.

• Demanar permís abans de
difondre comentaris o
imatges dels altres.

• Aprendre a controlar-nos
(vigilar amb els comentaris
que es diuen).



Ajuda els teus fills a utilitzar Whatsapp
amb prudència, i fes-ho tu també!

• Quan s’ha de començar a utilitzar el whatsapp?. No hi ha una edat concreta. El més
habitual és que als 7 o 8 ja comencin a demanar-nos un mòbil per a comunicar-se amb
els seus amics. Si decidiu comprar-los el mòbil, penseu que és una oportunitat
excel·lent per acompanyar-los i educar-los en el seu ús adequat. Així, quan tinguin 13 o
14 anys i ja no us vulguin al seu costat, tindran les clares les normes de l’ús d’aquesta
aplicació.

• Whatsapp és una xarxa social, no un simple servei de missatgeria, ja que permet crear
grups i enviar missatges, vídeos, enllaços o audios.

• La immediatesa de la comunicació pot ser un problema. És important fer-los
reflexionar sobre el que envien. Si ho fan ràpid, sense parar-se a pensar, poden difondre
fotos o textos dels que després es poden penedir.

• Els teus fills perdran bona part de la seva intimitat amb el Whatsapp. Qualsevol
persona que tingui el seu número de telèfon podrà entrar al seu perfil, veure la seva
fotografia i també l’última hora en què s’ha connectat (tret que hagin desactivat
aquesta opció).

• Tot el que s’envia és públic. Els nostres fills han de tenir present que qualsevol
informació que enviïn podrà ser vista per tercers i també reenviada.

• El Whatsapp és també un entorn propici per a l’assetjament (ciberbullying). Es pot usar
per amenaçar, difondre calúmnies o burles o fotografies sense autorització.



... i allò que has de tenir en compte en 
el teu ús com a pare/mare 

• Els grups de Whatsapp de pares i mares d’infants d’una mateixa classe creats
espontàniament s’han popularitzat en els darrers anys. Són una eina que serveix per
gestionar la relació amb l’escola, compartir dades d’interès de forma ràpida i resoldre
dubtes, però poden perdre la seva utilitat si hi proliferen les discussions, la indignació i
la crítica irreflexiva.

• Haureu de seguir una sèrie de normes perquè aquests grups, que tants trastorns estan
causant darrerament, siguin fructífers:

 No són grups d’amics, així que han de cenyir-se a assumptes de gestió escolar. En
general, els vídeos viral o imatges gracioses cal evitar-les. També els judicis de valor, les
opinions polítiques i les creences personals.

 Si sorgeix un problema amb un mestre o un alumne, és millor acudir directament a
l’escola i parlar-ne en persona, i no explicar-ho tot al mòbil. Cal intentar no “contestar
en calent” en aquests grups.

 No et converteixis en l’agenda dels teus fills. Si t’acostumes a utilitzar aquests grups
per demanar a altres pares i mares de la classe pels deures que els teus fills han oblidat
d’apuntar o la peça que s’han deixat al vestuari pot perjudicar el desenvolupament de la
seva responsabilitat i autonomia.

Si seguiu aquestes normes, Whatsapp podrà esdevenir una valuosa eina de suport en
l’educació dels teus fills. Explica’ls com utilitzar-lo amb prudència i fes-ne tu també un
ús sensat!.



Grooming

És la manera en que persones adultes es fan passar per menors, 
guanyant-se la teva confiança per a després demanar-te favors de 

caràcter sexual (imatges, fotografies…)



Sexting

La historia de Megan

Es refereix a continguts de caràcter sexual, compartits mitjançant el telèfon mòbil.

https://www.youtube.com/watch?v=DwKgg35YbC4


o Assetjament a través de mitjans tecnològics.

o Entre iguals, companys, coneguts, encara que moltes vegades es 

fa des de l’anonimat.

o Sostingut en el temps.

o Difusió de dades falses o distorsionades amb mala intenció; 

generació de rumors. 

o Difusió d’informació personal compromesa.

o Efectes en l’autoestima i l’estat d’ànim; vulnerabilitat. 

Ciberbullying



Pornografia

La pornografia, juntament amb altres continguts
inapropiats com les imatges de violència, discriminació
racista i vexació de qualsevol tipus, també reclama
pedagogia i valors que la contextualitzin.

Com que és evident que els nostres fills i filles tard o
d’hora hi tindran contacte (les imatges i vídeos
pornogràfics circulen més enllà de l’ordinador, en virals
que s’escampen ràpidament), us caldrà fer un pas
endavant i parlar-ne obertament amb els vostres fills i
explicar-los que les escenes pornogràfiques solen ser
un mal exemple des d’un punt de vista d’educació
sexual, primerament perquè ningú no pren precaucions
de cap tipus.



Aplicacions control parental

Podeu començar a buscar 
per aquí

Segu-Kids

Vamos creciendo

Android pit

Què permeten aquestes aplicacions?

• Protecció a les xarxes socials

• Control d’ús i accés de quantitat d’hores i 
franja horària

• Seguiment llocs web per on han navegat.

• Bloqueig de publicitat

• Seguiment  dels continguts que han buscat 
els infants

• Bloqueig de llocs web fraudulents

• Accés restringit a pàgines web o xarxes 
socials

• Historial amb el registre de tots els vídeos, 
jocs i webs que s’han utilitzat

• Enviament d’informes setmanals als pares
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CONSELLS 
per a una educació digital

o Comunicació oberta i fluïda.

o Ajudem a reflexionar i a conèixer els riscos.

o Establim normes consensuades per al temps 

de connexió.

o Protegim els dispositius amb filtres parentals.

o Estiguem atents al què fan els nostres fills i 

filles quan naveguen i amb qui es relacionen.



Adreces d’ajuda i suport

• ACIM –
Associació Catalana per la infància maltractada

tallers@acim.cat
http://www.acim.cat

• Internet segura:
www.internetsegura.cat

• Mossos d’Esquadra
internetsegura@gencat.cat
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GRÀCIES 
PER LA VOSTRA ATENCIÓ!


