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RISCOS A LA XARXA
Les millors defenses contra els riscos a la xarxa són la franquesa, la conscienciació i l’educació. Parleu-ne amb els vostres fills
sobre les seves vides a Internet, compartiu les seves experiències i apreneu d’ells. Ajudeu-los a usar la tecnologia de forma
positiva i responsable, i oferiu-los límits, orientació i suport. A continuació es descriuen alguns riscos per parlar-ne amb ells.

1

ROBATORI D’IDENTITAT

El robatori de la identitat és la pèrdua de les dades personals
que permeten fer-se passar per una altra persona,
generalment per obtenir un benefici econòmic. El problema
no és nou, però les seves proporcions ha augmentat gràcies a
Internet, que ofereix nous mètodes als criminals per reunir
dades personals a una escala més gran. Els criminals utilitzen
diversos mètodes per aplegar dades personals, que van des
de la recollida de les dades ja publicades a la xarxa (com els
perfils en línia i les xarxes socials) a l’ús d’una combinació de
les tècniques del correu brossa, el phishing i el pharming. La
millor prevenció contra el robatori de la identitat és, sens
dubte, aconsellar el vostre fill/a que no publiqui detalls
personals com els números de comptes bancaris, adreces,
números de telèfon, detalls del passaport, etc.

2

CORREU BROSSA, PHISHING I PHARMING

El correu brossa o spam consisteix en missatges de correu
electrònic no desitjats que habitualment es difonen en grans
quantitats. Els missatges de correu brossa poden incloure
contingut comercial com ara pornografia, productes
farmacèutics, transaccions financeres dubtoses o ofertes
“massa bones per ser certes”.
Els atacs de phishing són aquells en els quals els usuaris
rebem missatges de correu electrònic intentant enganyar-nos
per tal que “actualitzem” els nostres detalls personals en línia
a través d’un lloc web fals (que imita un banc). Aquests llocs
web guarden aquesta informació personal i la fan servir amb
l’objectiu de realitzar un frau.
Pharming és el procediment de redirigir els usuaris a una
còpia fraudulenta d’un lloc web legítim, amb el mateix
objectiu de robar dades personals i contrasenyes amb un
propòsit delictiu. Parleu amb els vostres fills sobre com
identificar els atacs de phishing i pharming.

3

GROOMING

El grooming de nens es refereix a totes les activitats que es
realitzen expressament per fer-se amic d’un menor i establir
amb ell una connexió emocional. L’objectiu d’aquesta
“relació especial” és rebaixar les inhibicions del nen com a
prèvia per a l’abús o l’explotació sexual. El grooming a nens

es pot fer servir per atreure menors a activitats il·lícites com
la prostitució o la pornografia infantil.

4

CIBERASSETJAMENT

El ciberassetjament és l’ús de la tecnologia per ferir, ofendre,
fustigar o avergonyir deliberadament algú. El
ciberassetjament es pot produir utilitzant pràcticament
qualsevol medi amb connexió a una xarxa, des de missatges
desagradables de text i imatge enviats des de telèfons mòbils,
a missatges cruels publicats en blogs i xarxes socials, correus
electrònics, missatgeria instantània i llocs web
malintencionats creats amb l’únic objectiu d’intimidar una
persona.
El ciberassetjament pot ser fins i tot més perjudicial que les
formes normals d’assetjament divers, doncs existeix:
 La possibilitat d’envair electrònicament la llar i
l’espai personal de la víctima.
 Una audiència potencial major.
 Una velocitat més gran a l’hora de distribuir imatges
o missatges ofensius.
 Dificultat per controlar el que es publica o es
distribueix electrònicament.
 La percepció del ciberassetjament com anònim,
degut a la seva naturalesa despersonalitzada, pot fer
que els nens s’involucrin en activitats que no
somiarien en realitzar en el món real, ja sigui com
autor o com a espectador.
Informeu els vostres fills que és correcte bloquejar
“amics” o simplement desconnectar-se d’un lloc web si
algú o alguna cosa està fent que se senti incòmode en
xarxa. En última instància, ells són qui manen. Si
decideixen bloquejar algú o desconnectar-se, és una
bona pensada que parlin del que ha passat amb un adult
conegut i en qui confien, això pot ajudar-los a reafirmarse en què han actuat de forma correcta i positiva.

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

