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

TROBADES AMB ESTRANYS
Actualment per mitjà d'Internet els nens poden comunicar-se amb persones de tot el món. 'Les amistats de la xarxa'
de vegades poden evolucionar cap a amistats en la vida real. Això vol dir que els vostres fills poden estar interessats
en trobar-se amb un personatge virtual. Depenent de l'edat i la maduresa del nen, així com del context de la
trobada, podeu permetre que el vostre fill/a, acompanyat d’un amic en lloc d'un adult de confiança, es trobi amb un
desconegut. Pel que fa als joves, de vegades poden ser ingenus i mancats de les habilitats socials per avaluar les
intencions de les persones que coneixen a la xarxa, cal marcar-los unes normes clares sobre la trobada amb estranys
a la vida real.

PROPOSTA DE NORMES PER ALS
VOSTRES FILLS

1

Abans de la trobada amb algú que heu
conegut a la xarxa assegureu-vos de tenir tota la
informació possible. Pregunteu-li sobre la seva
família, les aficions, etc. Si noteu qualsevol
inconsistència o contradicció en la seva història, o si
sembla massa bo per ser cert, és millor no trobars’hi.

2

Expliqueu a un adult de confiança (pare,
familiar, tutor,...) que teniu intenció de trobar-vos
amb aquesta persona i doneu-li detalls sobre la seva
identitat.

3

Expliqueu a un adult de confiança (pare,
familiar, tutor,...) on i quan teniu intenció de trobarvos, i acordeu de manera clara quan serà la
tornada.

4

És molt fàcil per a la gent fingir ser una altra
persona a la xarxa. Per tant, val la pena fer una
verificació d'antecedents mitjançant la cerca a
Google o la consulta a amics i familiars.

5

Demaneu que us acompanyi un adult de
confiança o un amic a la primera trobada, sempre
poden marxar un cop s'ha arribat al lloc i tot sigui
correcte. Si el vostre amic a la xarxa es nega a
assistir a la reunió si us acompanya un adult o un
amic, això pot ser un símptoma de problemes.

6

Quedeu en un lloc públic, no en un lloc
privat. Tenir gent al voltant farà la trobada més
segura.

7

Comproveu que el vostre telèfon mòbil
tingui la bateria carregada i manteniu-lo encès i a
sobre en tot moment.

8

Confieu en la vostra intuïció. Si alguna cosa
no encaixa, el millor és tallar ràpidament la trobada
i posar-vos en contacte amb un adult de confiança.

9

Contacteu amb el vostre nou amic unes
quantes vegades fins que estigueu ben segurs que
realment és la persona que heu arribat a conèixer a
la xarxa.

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

