L’UNIVERS DIGITAL DELS TEUS FILLS
CONSELLS PER A PARES I MARES

LA INFORMACIÓ PERSONAL
Qualsevol informació que posem a la xarxa romandrà allà per sempre més a la vista de tot el món: és quasi
impossible esborrar-la! La qual cosa vol dir que és important considerar seriosament allò que pares, mares i fills
poden o no desvetllar sobre la seva intimitat a Internet. Cal ensenyar els vostres fills quines informacions són i han
de ser privades i també ajudar-los a identificar les situacions on poden compartir detalls privats i les situacions on
no han d’explicar absolutament res.
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REVELAR LA IDENTITAT

El nom del vostre fill/a, el número del seu DNI, l’adreça i el
seu número de telèfon són informacions molt valuoses per
als assetjadors sexuals i els criminals a la xarxa. S’ha de
recomanar als fills que només proporcionin aquests tipus de
dades als amics en qui confien. Això evitarà, fins a cert punt,
que es converteixen en la víctima d’un assetjador sexual a la
xarxa i limitarà la possibilitat d’esdevenir víctima de
ciberassetjament.

2

REVELAR INFORMACIÓ SOBRE ON
ENS TROBEM
Parleu amb els vostres fills, a l’edat i en el moment adequats,
del fet d’evitar donar informació sobre la seva localització.
Aquesta precaució va molt més enllà de no donar l’adreça, ja
que també suposa ocultar detalls com ara a quina escola van i
on i quan fan activitats extraescolars. És també important
advertir-los de què no han de parlar sobre els seus plans de
vacances o viatge, o de quan estaran sols a casa. Aquesta
informació és el millor regal per als lladres!
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SERVEIS
LOCALITZACIÓ

BASATS

EN

LA

Un servei basat en la localització utilitza la informació de la
posició geogràfica d’un dispositiu mòbil per oferir serveis
d’informació i entreteniment relacionats amb la localització
de l’usuari. És important comprovar totes les aplicacions
actives en el telèfon mòbil del vostre fill/a i decidir si s’han de
desactivar o no.
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INFORMACIÓ FINANCERA

Informeu el vostre fill/a que mai s’ha de mostrar a lnternet
cap tipus d’informació financera, com per exemple el número
d’un compte bancari.

CONTRASENYES

Advertiu els vostres fills que al compartir les seves
contrasenyes amb altres persones els hi poden donar accés a
la seva informació personal. Malgrat que es tracti de bons
amics, és millor no fer-ho i estalviar-se problemes en el futur.
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MISSATGES, FOTOS O VÍDEOS
SEXUALMENT EXPLÍCITS
Tots sabem que els fills creixen ràpid, la qual cosa inclou
l’exploració de la seva sexualitat, a vegades abans que
nosaltres, i com a pares i mares hem d’estar preparats per a
això. Recomaneu de forma taxativa als vostres fills que evitin
crear i compartir fotografies, vídeos o missatges sexualment
explícits d’ells (o d’altres), ja que poden aparèixer fàcilment a
Internet i quedar a la vista de tothom. A més de posar en
perill la seva reputació i les seves amistats, podrien estar
infringit la llei si creen, transmeten o guarden aquest tipus de
missatge o imatge.

7

FOTOS O VÍDEOS COMPROMESOS I
COMENTARIS FERIDORS O INSULTANTS
Animin els fills perquè s’aturin a pensar abans de publicar res
a Internet. El comportament a Internet de les persones,
incloent el que publiquen, determinarà la seva reputació en
línia. Recordeu, el que ara publiquin en línia roman allà per
sempre. Per evitar decepcions en el futur (universitat,
formació superior, món laboral, etc.) és millor mantenir una
reputació positiva.

MÉS INFORMACIÓ?
En trobareu més a la xarxa Insafe
www.saferinternet.org
www.internetsegura.cat

