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

LA REPUTACIÓ A LA XARXA
Vivim en una societat on més del 85% dels encarregats de la contractació de personal afirmen que realitzen cerques a
Internet sobre els candidats a un lloc de treball, per la qual cosa és extremadament important que els vostres fills cuidin les
vostres reputacions a la xarxa. El que publiquem a Internet crea la nostra imatge pública. Aquí teniu alguns exemples de
publicacions en línia que acaben malament.
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Dos estudiants van ser expulsats temporalment, i un altre
definitivament, pels missatges negatius que van publicar a
Facebook sobre un professor. Els estudiants de la Chapel Hill
Middle School tenien 12 i 13 anys, segons My Fox Atlanta. Els
joves van ser acusats de transgredir les normes de
funcionament intern de l’escola que suposa una infracció
molt greu, la pitjor possible: acusacions “falses, tergiversades,
amb omissió d’informació o informació errònia” sobre la
conducta inadequada d’un empleat del centre cap a un
estudiant.
Alexandra S. va desdir-se i va lamentar haver publicat al seu
Facebook una frase en la qual acusava el seu professor de
pedòfil. Va ser expulsada durant 10 dies. L’Alexandra va
declarar: “No tenia la intenció d’arruïnar la seva reputació”.

ANIVERSARI FELIÇ
La Thessa, una noia d’Hamburg, Alemanya, va pensar que
només havia convidat uns quants amics a la seva festa
d’aniversari, però es van presentar unes 1.500 persones, la
qual cosa va provocar que aquesta noia de 16 anys fugís de
casa. La Thessa no va comprovar els ajustaments de privacitat
de la seva invitació d’aniversari, per això tothom amb un
compte a Facebook hi va tenir accés.
Durant els dies previs a la festa el nombre de confirmacions
d’assistència es va disparar a més de 15.000 persones. Això li
va donar a la família de la Thessa una idea del que se'ls venia
a sobre. Tot i cancel·lar la festa i avisar la policia, res no va
aturar els convidats més persistents, ni tan sols un anunci
públic: la nit de l’aniversari de la Thessa una gran multitud ho
va celebrar sense ella. Durant aquella nit, onze persones van
ser detingudes temporalment i un agent de policia va resultar
ferit.

EL FENOMEN INFORMER
Les pàgines Informer són administrades des de Facebook i
tenen com a particularitat que s'utilitzen des de l'anonimat.
Segons informacions rebudes dels centres educatius es té
constància que, en alguns casos, s’han utilitzat per publicar
calúmnies i difamacions d’alumnes o professors. Preocupen

especialment les conseqüències patides pels nois, les noies i
els professorat, que han rebut amenaces i han sofert
vexacions o insults com a conseqüència d’aquest nou
fenomen, del qual se n’ha tingut coneixement a partir de
gener de 2013.
L’aparició de les pàgines Informer de Facebook en alguns
centres educatius ha fet que el Departament d'Ensenyament
intervingui per orientar la comunitat educativa en cas que
se'n detecti un mal ús, amb accions preventives, de detecció i
valoració (per a famílies o mesures cautelars o de protecció).

MÉS INFORMACIÓ?
Protocol d’actuació per situacions Informer
http://www.xtec.cat/web/recursos/tecinformacio/inter
net_segura/orientacions_informer

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

