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El document “Segurnet: conceptes i eines per a una internet segura” pretén donar algunes 

idees  i eines a les famílies i educadors/es sobre alguns dels conceptes més bàsics 

vinculats a l’ús d’internet per part dels adolescents i joves, i proporcionar recursos per tal 

de poder educar en l’ús saludable de les noves tecnologies, mantenint els principis 

d’edució llibertat.  

Es tracta d’un informe que repassa conceptes com “cibercultura” o la “petjada digital”, així 

com alguns dels “riscos” associats a l’ús inadequat d’internet i de les xarxes socials. 

Després de presentar algunes dades recents sobre l’ús de les tecnologies de la 

comunicació, es proporcionen recursos online per treballar amb els i les joves l’ús 

saludable de les noves tecnologies.  

És un document pràctic que esperem que sigui d’utilitat per a famílies i educadors/es. 
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Actualment podem veure les TIC de forma constant en l’esfera pública, ja 

que aquestes han traspassat les fronteres d’allò privat, i són presents a 

tot arreu: al metro, als bars, a les places, etc. La cultura popular ha 

esdevingut una cultura enfocada a l’espai que hi ha dins del món de les 

noves tecnologies, en vivim envoltats, i els infants i joves són socialitzats, 

en gran mesura, en base a la cibercultura (Pierre Levy: 2007); el conjunt 

de tècniques, de les pràctiques, de les actituds, dels models de 

pensament i fins i tot dels valors, es desenvolupen conjuntament en el 

creixement del ciberespai.  

És per això que la cibercultura ens proporciona una nova modalitat de 

comunicació i de relació, una mutació que comporta canvis en la pròpia 

comunicació, en les relacions interpersonals, i fins i tot en el llenguatge 

(nous codis lingüístics, signes i símbols). Es tracta d’una “construcció 

tecnològica de la quotidianitat”. Per això no és d’estranyar que els infants, 

ja en edats primerenques, vulguin formar part del món de les xarxes 

socials virtuals.  

La presència de les xarxes socials i Internet en el nostres vides ha 

augmentat molt els darrers anys. Les darreres generacions d’infants i 

joves es consideren ja “nadius digitals” (Mark Prenski, 2001) pel fet 

d’haver nascut en entorns on la presència de les plataformes digitals és 

molt present (inicialment ordinadors personals; ara ja smartphones, 

tablets,etc.). Però si bé aquest mitjà és ja un entorn més de socialització 

per infants i joves, existeixen dubtes raonables sobre la seguretat del 

mitjà i sobre els recursos de què disposen per fer-ne un ús segur i 

responsable.  

Cal doncs conéixer el mitjà, les seves oportunitats i riscos, i comptar amb 

eines que permetin donar resposta als diferents reptes que plantegen.  

 

 

Font: Ajuntament de Barcelona 



 

 

 



 

 

 

La identitat individual es configura a partir d’una sèrie de trets diferencials que ens permeten reconèixer-nos enfront dels altres. 

En la construcció de la identitat digital, l’individu selecciona una sèrie de característiques que són les que configuraran el seu 

“perfil” o la seva “identitat digital”, i aquesta es va construint de forma dinàmica en funció de la quantitat i del tipus d’informació 

que deposita en els entorns virtuals.  Així, la identitat digital no seria altra cosa que l’exteriorització de la personalitat a través dels 

mitjans de comunicació (Fernández, 2012). La informació que es “penja” a internet o a les xarxes socials, i que queda exposada, 

és el que es denomina petjada digital. És important ser conscient de quina és la informació que volem transmetre, i de qui té 

permís per veure-la. 

Alguns dels trets característics de la identitat digital són: 

- Fragmentació (hi ha diferents espais on es diposita informació, com blocs, xarxes socials, correus.. )  

- Multiplicitat (tenir o gestionar més d’una identitat)  

- Dinamisme (procés permanent de reconstrucció a través de totes les interaccions) 

- Vulnerabilitat (identitat amb possibilitat de ser espiada, suplantada, o difosa més enllà de la nostra voluntat) 

La presència a internet o a les xarxes socials és un mecanisme per tenir visibilitat, per existir més enllà de l’entorn físic. L’ús d’Internet forma part de la vida 

quotidiana dels i les joves d’una forma molt assentada. De fet, les enquestes de la EU Kids Online
1
 demostren que el 93% dels menors d’entre 9 i 16 anys 

                                                        
1
http://www.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EU%20Kids%20II%20%282009-11%29/EUKidsExecSummary/SpainExecSum.pdf (resultats de l’enquesta EU Kids Online) 



 

fan ús d’Internet al menys un cop per setmana (60% en fa ús “tots” o “gairebé tots” els dies). Un 26% tenen perfils públics a Internet, és a dir, que tothom 

pot veure el que fan.  

És el conjunt de tecnologies i tècniques que ens ajuden a emmagatzemar i analitzar els grans volums de dades per poder prendre millors decisions, 

optimitzar processos de negoci i innovar d'una manera més efectiva. El Big Data és una eina per a la gestió de dades de la xarxa, però cal tenir en compte 

que nosaltres com a usuaris a les xarxes també generem dades: les pàgines que consultem, els vídeos que mirem, els blogs que visitem, etc.                     

Totes les dades que generem navegant per Internet queden enregistrades, i poden ser venudes i 

utilitzades per a la publicitat. Per això, cal ser conscients de l’ús que fem de la xarxa i dels filtres que 

volem posar a les nostres cerques. Així, ens hem acostumat a que els llocs web rastregin el nostre 

comportament quan entrem en ells. (Fernández, 2012). De fet, només una petita part dels usuaris 

acostuma a llegir els contractes de privacitat de plataformes com facebook, twitter o google, cedint 

així el resultat de les seva  petjada digital a la gran indústria del màrqueting que estudia què fem els 

consumidors. Què ens interessa, què desitgem, què ens preocupa? Es tracta de saber quin és el 

nostre estat de salut, quins els nostres gustos musicals, de roba, on hem pensat anar de vacances, 

etc.  

 

Aquesta realitat ens porta a reflexionar de quin ús es dóna a la suposada llibertat de la que gaudim a 

internet. De fet, a través de la xarxa i de la nostra empremta digital som més fàcils de seguir que mai. 

És doncs una eina de controla social o bé una porta de llibertat? (Fernández, 2012).   



 

 

 

 



 

 

 
En els darrers anys s’ha experimentat una ràpid creixement de l’ús de les noves tecnologies i un increment de les connexions a Internet. Segons 

“l’Enquesta sobre Equipament i Ús de Tecnologies d’Informació i Comunicació a les llars. Any 2014” realitzada per l’INE: 

- El 74,4% de les llars disposa de connexió a Internet, gairebé cinc punts percentuals més que en 2013.  

- Per primer cop, al conjunt d’Espanya hi ha més usuaris d’Internet (76,2%) que d’ordinador (73,3%).  

- El 77,1% dels internautes van accedir a Internet mitjançant el telèfon mòbil, sent aquest el principal mitjà de connexió 

- Més de la meitat de la població (51,1%) participa en les xarxes socials 

L’ús de les TIC per part dels menors 

La proporció d’ús de les noves tecnologies de la informació per part de la població infantil (de 10 a 15 anys) és molt elevada. La utilització d’ordinador per 

part dels menors és del 93,8% i el 92,0% fa servir Internet.  

Gràfic 1. Ús d’ordinador població entre 10 i 15 anys 

 

 

Gràfic 2. Ús d’Internet població entre 10 i 15 anys 

 

 

 

 

 

Font: INE. Enquesta d’Equipament i Ús d NTICs a les llars, 2014 Font: INE. Enquesta d’Equipament i Ús d NTICs a les llars, 2014 



 

La disponibilitat de telèfon mòbil augmenta a partir dels 10 anys, fins a arribar al 90,3% entre la població de 15 anys.  

Taula 1. Percentatge de menors usuaris TIC per sexe i edat (entre 10 i 15 anys) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: INE. Enquesta d’Equipament i Ús de TICs a les llars, 2014 

  Ús d'ordinador Ús d'Internet Disposició de mòbil  

Total  93,8 92 63,5 

Sexe Nens 93,9 92,3 61,9 

Nenes 93,6 91,6 65,3 

Edat 10 90,7 89,3 23,9 

11 92,4 88,5 40,4 

12 94,3 92,4 64,3 

13 94,7 92,2 78,7 

14 95,6 93,7 85,6 

15 95,2 96 90,3 



 

Pel que fa a la participació en xarxes socials, com dèiem, més de la meitat de la població entre 16 i 74 anys participa en xarxes socials de 

caràcter general com Facebook, Twitter o Tuenti. Els més participatius són els estudiants (92%) i les persones joves entre 16 i 24 anys 

(91,3%). 

 



 

 

 



 

 

 

Seguint l’enquesta EU Kids Online, els riscos amb els que els i les joves es poden trobar per Internet són els següents:

 

Internet és actualment un recurs per la 

pornografia tan corrent com ho era la televisió, 

les pel·lícules i el vídeo. Entre els adolescents 

més grans (joves) veiem un ús més directe i 

constant en veure pornografia online i imatges 

sexuals. Però els menors de 12 anys també hi 

tenen accés, a través de spam, fet que els fa 

sentir incomodes. El mateix estudi recull que un 

11% dels nens i nenes europeus s’ha sentit 

molestos (9% la franja de 9-12). 

 

  
L’assetjament a la xarxa s’explica a través de conductes 

negatives envers a altres nens i nenes. Es tracta de 

missatges desagradables i de continguts molt 

perjudicials (missatges d’assetjament). El 6% dels 

menors asseguren haver rebut aquest tipus de 

missatges, i el 3% haver-ho enviat.  El cyberbulling, pot 

estar constituït per amenaces, coaccions, injúries i 

calúmnies, tots ells 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

És el contacte virtual 

que poden tenir els nens i nenes amb un 

adult desconegut, és a dir, persones 

anònimes. Es refereix a accions 

realitzades deliberadament per establir 

una relació i un control emocional sobre 

un nen o nena amb la finalitat de 

preparar el terreny per un abús sexual 

cap el menor. El 30% dels nens i nens 

europeus d’entre 9 i 16 anys  que utilitza 

Internet diu que ha tingut contacte amb 

algú que no coneixia. No és tant freqüent 

que el menor vagi a una cita a través 

d’Internet.  

 

És l’exhibició de comportaments en els que 

hi ha presència d’imatges i missatges sexuals, enviats 

a les amistats virtuals. El 15% n’ha rebut alguna imatge 

i el 3% les ha enviat. El risc radica en que en enviar 

imatges personals, es perd el control sobre elles, i 

poden ser copiades, compartides i reenviades. En 

conseqüència, pot arribar a mans desconegudes i 

derivar en altres riscos: Cyberbullying, extorsions, 

amenaces de la privacitat, danys emocionals, etc..  

 

com per exemple entrar a pàgines on es 

defensa i es donen consells per 

aprimar-se a través de trastorns 

alimentaris greus (10%);  consum de 

drogues(7%), formes d’autolesió(7%), i 

fins i tot suïcidis col·lectius(5%).  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La conducta addictiva a Internet és 

definida com un patró de comportament caracteritzat per 

la pèrdua del control sobre l’ús d’Internet.  El 30% dels 

menors d’entre 11 i 16 anys, diu haver tingut una o més 

experiències relacionades amb l’ús excessiu d’Internet 

“bastant” o “molt freqüent”. Condueix a accions com 

descuidar-se de fer els deures de l’escola, falta de son, 

descuidar les amistats (aïllament), i fins i tot problemes 

d’higiene personal. 

Pràctica mostra de l’addició a les noves 

tecnologies i les xarxes socials que consiteix en passar-se 

les nits connectats. Aquesta pràctica porta als infants i 

joves a perdre hores de son (i tot el que això comporta) i a 

estar més exposats als perills de la xarxa 

 

(Bufetada o 

pallissa feliç) consisteix en penjar 

imatges i vídeos amb escenes de 

violència, captades mitjançant 

telèfons mòbils; és a dir, es tracta 

d’una agressió física que es provoca 

simplement per filmar-la i difondre el 

vídeo online. Acostumen a produir-se 

en espais urbans i en col·lectivitat. 

L’objectiu és difondre la seva 

actuació per les xarxes socials. És la 

radicalització de l’ús de les noves 

tecnologies amb finalitats violentes 

 



 

 

  

És una tècnica publicitària per la qual rebem 

missatges repetidament sobre productes 

vinculats als llocs webs que hem visitat. Si bé 

no suposa un risc per a la integritat física o 

emocional dels i les joves, sí cal tenir en compte 

la seva major vulnerabilitat davant els efectes 

de la publicitat i la incidència que pot tenir en el 

desenvolupament de les seves actituds i valors.  

 

  

Suplantació de la identitat per intentar 

aconseguir informació confidencial de 

forma fraudulenta, fent-se passar per 

una persona o empresa de confiança.  

 



 

Tot i que l’internet és present i accessible per bona part de la població, els experts no han explicat quines són els factors socials i 

individuals que ens fan més susceptibles a exposar-nos a riscos a la xarxa.  

En el marc del projecte europeu EU Kids Online, se senyalava la importància de les habilitats socials i interpersonals dels infants i joves a 

l’hora ser víctimes de riscos a les xarxes. Així, l’estudi concloïa que en les pràctiques de risc hi ha dos nivells que hi tenen importància. El 

primer nivell, es tracta del usuari, és a dir les característiques psicològiques i demogràfiques de l’infant o el jove tant pel que fa a l’accés 

com a la reacció davant de riscos o situacions desagradables a les xarxes. No tots reaccionem igual davant els mateixos successos, 

alguns ens espantem, els altres sentim curiositat, etc. En un segon lloc, hem de valorar els elements de mediació social com l’efecte dels 

pares i mares, mestres o amics. (Garmendia et al., 2012).  

L’EU Kids Online, ens permetia dibuixar algunes tendències sobre el cas dels infants i joves espanyols sobre l’ús que fan els menors 

d’Internet. Cal remarcar el fet l’estudi situava l’Estat Espanyol com un país amb uns nivells de risc mitjà,  degut a l’estat de la 

implementació de connexions i la cultura digital dels habitants.  Així, la incidència relativa als riscos és relativament inferior a l’Estat 

Espanyol que a la resta de països europeus.  

Tanmateix, en aquest panorama es detecten alguns fenòmens que ens fan estar alerta:  

 Els menors d’edat més joves (entre 9 i 11 anys) són els que menys privadesa tenen en el seu perfil a les xarxes socials. 

Segurament és per què encara no han pres consciència de les possibilitats de la xarxa o dels possibles perills als que s’exposen. 

Tot i existir límits d’edat,  els més petits menteixen en la data de naixement per tenir-hi accés. 



 

 El ciberassetjament és el risc que més afecta als menors.  

 Sorprenentment al que es podria pensar, l’àmbit en que els joves estan menys supervisats pel que fa als continguts visitats és a 

casa seva. Malgrat l’important paper dels pares com a consellers i mestres en l’ús de la xarxa. Aquests han de limitar la 

incidència d’aquesta exposició als riscos, però sobretot, ensenyar els menors a superar-los.  No obstant, les limitacions tècniques 

i el desconeixement de les noves tecnologies per part dels progenitors fa força difícil aquesta tasca.   

 En general, els pares i mares desconeixent les situacions de risc que als seus fills han patit.  

 

Tot i això, la incidència d’aquests riscos s’ha de prendre amb precaució, i no caure en el clima d’alarma. El ràpid desenvolupament de les 

xarxes, ha obert nous espais de relació, amb nous patrons de conducta així com una aparent manca de regulació. La idea de l’internet al 

marge de la llei s’ha extès per molts àmbits (Ponte et al., 2010 en Garmendia et al., 2012). No obstant, cal entendre que l’educació i la 

pràctica en les noves tecnologies és necessària per al desenvolupament dels joves i infants en el món d’avui en dia, i segurament de 

demà. Internet pot ser perillós, però la majoria de vegades no ho és, cal que trobem l’equilibri entre els potencials perills i les fantàstiques 

oportunitats que internet ens ofereix.  



 

La xarxa ens obre un món de possibilitats i d’accés a la informació amb poc més que el moviment del dit. Hem parlat ja dels riscos si s’en 

fa un mal ús, però què passa amb el respecte cap als altres?  Quines responsabilitats tenim com a usuaris?  

- Cal que respectem les opinions del altres 
 

- Cal respectar els altres com a persones. No és justificable insultar o injuriar a altres 

persones per la xarxa i cal recordar, que algunes d’aquestes actituds poden ser 

considerades delictes.  
 

- Cal que respectem la privacitats dels altres. No podem publicar dades personals 

d'altres persones sense la seva autorització (adreça, dades sobre la seva família, 

etc.).  Recorda que, a més, els menors de 14 anys no poden donar cap autorització, 

per la qual cosa és necessari demanar autorització als pares. 
 

- Una fotografia d'una persona ha de ser tractada com una dada personal. És dir, no 

podem publicar fotografies d'altres persones sense la seva autorització prèvia. I 

recorda, de nou, els menors de 14 anys no poden donar aquesta autorització, la qual cosa és necessari demanar autorització als pares. 
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 Extret de la pàgina web Internet Segura: http://internetsegura.cat/mis_responsabilidades_en_internet.php 



 

 

- Si trobes continguts il·legals o que et resultin especialment desagradables, has de comunicar-ho als òrgans competents 
 

- Hem de respectar els drets dels autors i els creadors. No hem de piratejar els llibres, cançons i/o pel·lícules que han suposat treball per 

a altres persones que tenen drets sobre aquests continguts.  Intenta utilitzar continguts que disposin de llicència creative commons ja 

que són lliures d’ús.  



 

 

 

 

 

 

Tal i com dèiem abans, l’extensió de les 

xarxes socials i l’internet han obert un nou 

espais i formes de relació entre nosaltres. 

Han sorgit noves formes de comunicació, 

relació, amistat, etc, que han comportat 

també formes de discriminació.  

Entenem per discriminació digital la 

representació d’actituds i continguts 

discriminatoris realitzats a través dels mitjans 

digitals.  

Però el cert és que la discriminació digital no 

és una nova forma de discriminació sinó una 

nova forma d’expressió.  

 

                                                        

 

Distingim tres tipus de comportaments a la xarxa en funció del tipus 

d’activitat que fem. 

Usuari actiu: És aquell que s’implica de manera activa, creant 

continguts, difonent les seves opinions a través de missatges o 

imatges després de reflexionar-hi. Així, poden escollir quin contingut 

difonen i quins són les  possibles implicacions que poden generar. 

 

Usuari passiu: És aquell usuari que mira els continguts de la xarxa 

produïts per altres sense expressar la seva opinió ni reflexionar-hi, 

limitant-se a compartir el contingut fet per altres. Així, sense voler 

difondrà contingut discriminatori sense tenir en compte les 

implicacions i l’abast dels efectes que es poden generar.   

 

Usuari reactiu: És aquell que en identificar actituds o continguts 

discriminatoris i hi inicia una campanya en contra. Reaccionar 

contra el que creiem incorrecte pot ser una actitud activa, reactiva i 

també reflexiva. Amb aquest comportament podem desafiar i fins i 

tot parar la discriminació oberta i sensibilitzar sobre l’oculta.  

 
 



 

Algunes línees d’actuació, per poder prevenir els riscos d’Internet són les següents
4
: 

 

 

 

                                                        

3
http://w110.bcn.cat/portal/site/Educacio/menuitem.8dcd2e8332f3494d6e808f73917409a0/?vgnextoid=7321d711764d3410VgnVCM1000001947900aRCRD&vgnex

tchannel=7321d711764d3410VgnVCM1000001947900aRCRD&lang=es_ES 

4
 http://www.protegeles.com/nativosditigales/revista_2/index.html (pàg 32) i http://internetsegura.cat/resoldre_un_problema_a_internet.php 

 

Potenciar la pràctica d’activitats d’oci saludable: lectura, esport, 

manualitats, és a dir, buscar altres tipus de distracció. Afavorir 

conductes alternatives.

Crear una bona comunicació.  Establir un relació de confiança que 

permeti dialogar i parlar sense vergonya sobre qualsevol tema. Per 

aconseguir-ho cal deixar de banda els prejudicis i entendre les 

diferències generacionals en quant  a interessos i formes d’actuar en 

relació a les TIC.

Reforçar la seva autoestima i habilitats socials per poder 

desenvolupar unes bones relacions interpersonals.

 Trencar amb les rutines de connexió: si al llevar-se el primer que fa 

el o la menor és encendre l’ordinador s’hauria d’intentar. Per exemple, 

que ho fes després d’esmorzar. Limitar les hores de connexió.  

 Donar exemple en relació a l’ús de les TIC: deixar de banda els 

aparells tecnològics durant els àpats, no consultar el mòbil durant les 

converses familiars, etc. 

 

 Utilitzar senyals o alarmes sobre els excessos d’ús, per tal que vegi 

ell o ella mateix/a els límits.  

. Ajudar a fer un horari realista de tot el dia, des del moment de 

llevar-se fins al d’anar a dormir. 

. Educar al menor sobre el valor de la privacitat personal i sobre els 

mecanismes de protecció de dades.   

.Educar en el respecte a la privacitat dels i les altres.  

. Instal·lar filtres de contingut, que impedeixin l’accés a pàgines amb 

un contingut no adequat.  

. Davant qualsevol problema podem posar-nos en contacte amb el 

Centre d’Internet Segura (CESICAT)  a través de 

 internetsegura@cesicat.cat o al telèfon 116 111 d'Infància 

Respon (24 hores al dia, 365 dies de l’any) 

 

http://www.protegeles.com/nativosditigales/revista_2/index.html
mailto:internetsegura@cesicat.cat


 

 



 

 

 

6.1.1 PORTALS WEB 

Better internet for kids (BIK)– Portal d’iniciaiva europea amb recursos per a pares i resultats dels estudis  que van sorgint sobre els 

riscos dels joves i infants a internet.  

https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/home 

Chavales – Chavales és un portal sobre el bon ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. El seu objectiu és formar i 

informar sobre els avantatges i riscos del panorama tecnològic actual. 

http://www.chaval.es 

PantallasAmigas – Iniciativa per promoure un ús saludable i segur de les TIC. 

http://www.pantallasamigas.net/ 

Protégeles – Organització sense ànim de lucre que funciona com a línea de denúncia contra la pornografia infantil a Internet. 

http://protegeles.com/index.asp 

                                                        
5
 El recull que presentem s’ha extret de la pàgina web www.sobrepantalles.net  i s’hi han  incorporat  materials fruit de recerca pròpia.  

https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/home
http://www.chaval.es/
http://www.pantallasamigas.net/
http://protegeles.com/index.asp


 

Xtec - Materials didàctics imprimibles que possibiliten un treball individualitzat o col·lectiu sobre els temes de seguretat informàtica i 

privacitat a Internet http://www.xtec.cat/web/recursos/tecinformacio/internet_segura/recursos  

 

6.1.2 GUIES PER A LES FAMÍLIES 

Guía sobre uso seguro de Internet, videojuegos y móviles 

Font: Caja Madrid Obra Social.  

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1354414736724&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstr

uctura 

Guia per a pares  de 3 a 11 anys “Educar para proteger” 

Font: Junta de Andalucía 

http://www.kiddia.org/guia/index.html 

Guia per a l’ús segur de les xarxes socials 

Font: CESICAT 

http://www.cesicat.cat/fitxers/publicacions/Guia%20per%20a%20l%20us%20segur%20de%20les%20xarxes%20socials.pdf 

Guia ràpida perquè el menor navegui segur 

Font: CESICAT 

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2011/11/29/16/37/9dbe2006-3902-4748-ac99-215234c1f2e3.pdf 

 

 

 

http://www.xtec.cat/web/recursos/tecinformacio/internet_segura/recursos
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1354414736724&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1354414736724&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura
http://www.cesicat.cat/fitxers/publicacions/Guia%20per%20a%20l%20us%20segur%20de%20les%20xarxes%20socials.pdf
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2011/11/29/16/37/9dbe2006-3902-4748-ac99-215234c1f2e3.pdf


 

Guia per a famílies. Com t’impliques en l’educació digital dels teus fills i filles?   

Font: Ajuntament de Barcelona 

http://w110.bcn.cat/portal/site/Educacio/menuitem.8dcd2e8332f3494d6e808f73917409a0/?vgnextoid=7321d711764d3410VgnVCM10000

01947900aRCRD&vgnextchannel=7321d711764d3410VgnVCM1000001947900aRCRD&lang=ca_ES 

Guia per a pares i educadors contra el grooming 

Font: INTECO 

http://www.chaval.es/chavales/catalogoderecursos/desc%C3%A1rgate-la-gu%C3%AD-sos-contra-el-grooming-para-padres-y-educadores 

Recomanacions de seguretat de Facebook per a pares 

Font: Facebook. 

https://www.facebook.com/safety/groups/parents/ 

 

6.1.3 RECURSOS EDUCATIUS 

Aquí TV3, una passejada pel món de la comunicació – Web amb recursos en l’àmbit de l’educació mediàtica 

http://www.tv3.cat/aquitv3/ 

Infància i tecnologia – Recurs didàctic online de Foro Generaciones Interactivas i  PantallasAmigas per promoure un ús saludable i 

responsable d’Internet, els mòbils i els jocs electrònics, per nens de 6 a 11 anys. 

http://www.infanciaytecnologia.com/ 

Las aventuras de Reda i Neto – Recurs educatiu audiovisual sobre privacitat i dades personals, dirigit a nens de 9 a 11 anys. 

http://www.redayneto.com/ 

http://w110.bcn.cat/portal/site/Educacio/menuitem.8dcd2e8332f3494d6e808f73917409a0/?vgnextoid=7321d711764d3410VgnVCM1000001947900aRCRD&vgnextchannel=7321d711764d3410VgnVCM1000001947900aRCRD&lang=ca_ES
http://w110.bcn.cat/portal/site/Educacio/menuitem.8dcd2e8332f3494d6e808f73917409a0/?vgnextoid=7321d711764d3410VgnVCM1000001947900aRCRD&vgnextchannel=7321d711764d3410VgnVCM1000001947900aRCRD&lang=ca_ES
http://www.chaval.es/chavales/catalogoderecursos/desc%C3%A1rgate-la-gu%C3%AD-sos-contra-el-grooming-para-padres-y-educadores
https://www.facebook.com/safety/groups/parents/
http://www.tv3.cat/aquitv3/
http://www.infanciaytecnologia.com/
http://www.redayneto.com/


 

Pack educatiu en contra de la discriminació digital – Recull de textos i activitats sobre la discriminació digital 

http://digitaldiscrimination.eu/pack/ 

The Web We Want (disponible en castellà)- Guia de recursos educatius per a treballar l’ús i les característiques de  la xarxa 

http://www.webwewant.eu/es/web/guest/get-the-www 

 

6.1.4 ARTICLES I BLOGS 

El caparazón – Blog de Dolors Reig 

http://www.dreig.eu/caparazon/  

Educando a los hijos para la Web social 

Font: Wwwhat’s new. Per Carolina Velasco el 18/04/2011. 

http://wwwhatsnew.com/2011/04/18/educando-a-los-hijos-para-la-web-social/ 

Gregory’s iPhone Contract 

http://www.janellburleyhofmann.com/postjournal/gregorys-iphone-contract/#.VOMJIyz3RsZ  

Contracte d’ús que fa una mare al seu fill al regalar-li un iPhone 

L’addicció dels joves al xat. Quin paper juguem els pares? 

Font: TOC TOC. Per Guillermo Bautista Pérez, Maig 2010. 

http://www.toctoc.cat/articles_infantils_det_ca.aspx?Id=571&CA=6&SC=6 

 

http://digitaldiscrimination.eu/pack/
http://www.webwewant.eu/es/web/guest/get-the-www
http://www.webwewant.eu/es/web/guest/get-the-www
http://wwwhatsnew.com/2011/04/18/educando-a-los-hijos-para-la-web-social/
http://www.janellburleyhofmann.com/postjournal/gregorys-iphone-contract/#.VOMJIyz3RsZ
http://www.toctoc.cat/articles_infantils_det_ca.aspx?Id=571&CA=6&SC=6


 

Joves i privacitat – Blogs xtec 

Font:  Xtec  

http://www.apd.cat/ca/reproductorMultimedia.php?mul_id=14 

 

6.5.1 VIDEOS 

El fenomen dels youtubers. https://www.youtube.com/watch?v=cPSmSQAGIdY  Generació digital TV3  

La revolución virtual. BBC http://www.taringa.net/posts/videos/7543138/La-revolucion-virtual-serie-documental-BBC.html Recull de 

documentals sobre Internet. Diferents casos: 1. Llibertat a la xarxa; 2. Enemic de l’Estat?; 3. El preu d’allò gratuït; 4. Homo Interneticus.  

Redes – No me molestes mamá, estoy aprendiendo.  

http://www.youtube.com/watch?v=_mwNaHiA-ZwEduard Punset parla amb Mark Prenksy (NADIUS DIGITALS) 

6.2.1 PORTALS WEB 

Better internet for kids https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/home pàgina web  europea amb el suport de la Comissió 

Europea dedicada a la prevenció i difusió dels riscos de la xarxa. Tenen redireccionats moltes pàgines amb recursos: vídeos, guies o 

blogs sobre el tema a nivell europeu.  

http://www.apd.cat/ca/reproductorMultimedia.php?mul_id=14
https://www.youtube.com/watch?v=cPSmSQAGIdY
http://www.taringa.net/posts/videos/7543138/La-revolucion-virtual-serie-documental-BBC.html
http://www.youtube.com/watch?v=_mwNaHiA-Zw
https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/home


 

Centre Internet més segura   http://internetsegura.cat/index_pares.php  pàgina web del Centre Internet Segura depenent de la Comissió 

Europea dedicat a la difusió i la concienciació en els usos adequats de les xarxes. És molt interessant l’apartat de recursos en que hi ha 

disponible guies, fulletons i vídeos.  

Chavales – Chavales és un portal sobre el bon ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. El seu objetiu és formar i 

informar sobre els avantatges i riscos del panorama tecnològic actual. 

http://www.chaval.es 

elpep.info -  Web per a joves a partir dels 14 anys amb propostes educatives sobre pantalles. 

http://elpep.info/xats.htm 

Internet Amiga – Iniciativa educativa per adolescents amb motiu del Dia d’Internet. Promoció d’un ús saludable, segur i responsable 

d’Internet 

http://www.internetamiga.net/ 

Pantallas Amigas – Iniciativa per promoure un ús saludable i segur de les TIC. 

http://www.pantallasamigas.net/ 

That’s not cool http://www.thatsnotcool.com/default.aspx pàgina web enfocada a ajudar als joves en relació els riscos d’Internet. Tenen 

un apartat de vídeos, jocs, i experiències, per poder conscienciar 

http://internetsegura.cat/index_pares.php
http://www.chaval.es/
http://elpep.info/xats.htm
http://www.internetamiga.net/
http://www.pantallasamigas.net/
http://www.thatsnotcool.com/default.aspx


 

 

6.2.2 GUIES 

Cuida tu imagen online – Recurs educatiu online sobre l’ús d’Internet i els mòbils, conscienciant nens i adolescents de la importància de 

cuidar la imatge i la privacitat. 

http://www.cuidatuimagenonline.com/ 

¡Cuidado con tu webcam! – Web per prevenir els riscos associats a les webcams. 

http://www.cuidadoconlawebcam.com 

Guía sobre uso seguro de Internet, videojuegos y móviles 

Font: Caja Madrid Obra Social. 20/10/2011 

http://www.obrasocialcajamadrid.es/os_cruce/0,0,98428_413358_98576%24P1%3D823,00.html 

Manual dels bons usos digitals  

Guia completa de recomanacions i hàbits saludables davant la tecnologia. 

Font: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

http://www.xtec.cat/internet_segura/documents/manual_bons_usos_digitals.pdf 

Manual dels bons usos digitals (format presentació animada) 

Guia completa de recomanacions i hàbits saludables davant la tecnologia. 

Font: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

http://prezi.com/gybpcqpzyjns/manual-de-bons-usos-digitals/ 

http://www.cuidatuimagenonline.com/
http://www.cuidadoconlawebcam.com/
http://www.obrasocialcajamadrid.es/os_cruce/0,0,98428_413358_98576%24P1%3D823,00.html
http://www.xtec.cat/internet_segura/documents/manual_bons_usos_digitals.pdf
http://prezi.com/gybpcqpzyjns/manual-de-bons-usos-digitals/


 

Recomanacions de seguretat de Facebook 

Font: Facebook. 

https://www.facebook.com/safety/groups/teens/ 

Recomanacions per configurar la teva privacitat al teu compte de twitter 

Font: CESICAT 

https://www.cesicat.cat/ca/article/configura-privacitat-twitter 

Guia sobre la seguretat en les xarxes socials – Oficina de Seguretat del Internauta (Pàgina-conjunt de consells) 

http://www.osi.es/es/redes-sociales 

Guia de  per a l’ús segur de les xarxes socials  

Font: CESICAT  

https://canaltic.gencat.cat/documents/43950/46929/Guia+per+a+l+us+segur+de+les+xarxes+socials.pdf 

 

6.2.3 RECURSOS PER NAVEGAR AMB MÉS SEGURETAT  

Configurar la seguretat dels sistemes operatius Android o Iphone per als telèfons móbils- Portal de la Oficina de Seguretat del 

Internauta 

https://www.osi.es/actualidad/blog/2015/08/03/sabes-configurar-la-seguridad-en-tu-iphon 

https://www.facebook.com/safety/groups/teens/
http://www.osi.es/es/redes-sociales
https://www.osi.es/actualidad/blog/2015/08/03/sabes-configurar-la-seguridad-en-tu-iphon


 

Conan mobile. Aplicació mòbil gratuïta que t’ajuda a protegir el teu mòbil o tablet d’aplicacions nocises i poc segures – Portal de la 

Oficina de Seguretat del Internauta 

Guide to Online Services. Guia per a conèixer les característiques i usos de les aplicacions més populars.  

https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/onlineservices 

MediaKids. Aplicació mòbil gratuïta que pretent fomentar una actitud crítica dels menors pel que fa a l’ús de les TIC i l’univers 

audiovisual. L’aplicació permet la queixa, denúncia, i opinió sobre qualsevol contingut multimèdia.  

https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/home 

Pan European Game Information  (PEGI) – Cercador  de jocs de realitat virtual que ens explica les característiques i continguts 

http://www.pegi.info/es/index/id/955 

Parental Control- Flitres de navegació gratuïts  - Portal de la Oficina de Seguretat del Internauta  

http://www.osi.es/herramientas-gratuitas?herramienta_selec[]=406 

http://www.osi.es/es/conan-mobile 

Seguretat i privacitat al facebook, twitter i tuenti. Guia sobre els usos i possibilitats que ens ofereixen – Institut de Tecnologies 

Educatives 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/157/cd/m6_1_redes_sociales/privacidad.html 

https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/onlineservices
http://www.pegi.info/es/index/id/955
http://www.osi.es/es/conan-mobile
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/157/cd/m6_1_redes_sociales/privacidad.html


 

6.2.4 VÍDEOS 

Amazing mind reader revels his “gift  http://www.youtube.com/watch?v=F7pYHN9iC9I; Amazing mind reader revels his “gift”; vídeo 

impactant i revelador sobre el control que té sobre nosaltres Internet.  

Amanda Todd. Paren el cyberbulling http://www.youtube.com/watch?v=xQsZx_3ofFQ . Un vídeo d’una noia adolescent, que explica 

tota la seva història relacionada amb el cyberbulling.  

Així de fàcil i altres de vídeos. http://www.apd.cat/ca/contingut.php?cont_id=185&cat_id=216  Vídeos que ens plantegen situacions i 

conductes de risc a les xarxes 

Give it a ponder; http://cargocollective.com/TaraLawall/LG-Mobile-Give-It-a-Ponder; campanya publicitària per part de la companyia de 

telèfons LG.  

Muchachada Nui – L’addicció en clau d’humor; no deixeu de mirar altres vídeos de l’Enjuto, situacions còmiques relacionades amb 

internet. 

http://www.youtube.com/watch?v=2OBZHB5I89A 

Stop! Rodando el Cambio http://www.youtube.com/watch?v=hGqpf3RX0Ik; reportatge en el qual es mostra la vida sense la necessitat 

de les noves tecnologies en una societat actual.  

Take control of your personal data 

http://www.youtube.com/watch?v=5ByVaZ0rg8U&feature=plcp&context=C3ed3efbUDOEgsToPDskKv6OkHCqpA-QrcRZUHyZSQ ; 

Anunci de la comissió europea, per tal de conscienciar dels perills d’Internet. 

http://www.youtube.com/watch?v=F7pYHN9iC9I
http://www.youtube.com/watch?v=xQsZx_3ofFQ
http://www.apd.cat/ca/contingut.php?cont_id=185&cat_id=216
http://cargocollective.com/TaraLawall/LG-Mobile-Give-It-a-Ponder
http://www.youtube.com/watch?v=2OBZHB5I89A
http://www.youtube.com/watch?v=hGqpf3RX0Ik
http://www.youtube.com/watch?v=5ByVaZ0rg8U&feature=plcp&context=C3ed3efbUDOEgsToPDskKv6OkHCqpA-QrcRZUHyZSQ


 

6.2.5 JOCS 

SecuKid, la seguridad en tu mano – SecuKid és un joc de mòbil per a nens a partir d’11 anys que té com a objectiu educar de forma 

lúdica en un ús segur de la xarxa. 

http://www.secukid.es/ 

Navegasegur http://www.apd.cat/ca/contingut.php?cont_id=450&cat_id=0 i  Les teves dades 

http://www.apd.cat/ca/contingut.php?cont_id=629&cat_id=0– Jocs online per reflexionar sobre les nostres  dades personals a la xarxa 

Netiquétate – Projecte de PantallasAmigas.net per fomentar la Netiqueta Jove a les xarxes socials. 

http://www.netiquetate.com/ 

Triviral – Joc online sobre els coneixements en seguretat a Internet 

http://www.navegacionsegura.es/ 

Supercrac http://www.super3.cat/supercrac/ Des del ClubSuper3 s’ha realitzat un projecte per conscienciar els més petits, juntament 

amb la col·laboració del CESICAT.  

 

 

 

http://www.secukid.es/
http://www.apd.cat/ca/contingut.php?cont_id=450&cat_id=0
http://www.apd.cat/ca/contingut.php?cont_id=629&cat_id=0
http://www.netiquetate.com/
http://www.navegacionsegura.es/
http://www.super3.cat/supercrac/


 

6.2.4 VOCABULARI PER A (IN)EXPERTS
6
 

Agregar: acció de demanar amistat a algú en una xarxa social. He agregat aquest nen perquè és un amic de la classe. 

Aplicació: programa que es descarrega al mòbil mitjançant Internet. No em baixo aplicacions no oficials perquè és arriscat.  

Bloquejar: acció de retirar l’amistat a algú en una xarxa social amb la finalitat que no vegi allò que nosaltres publiquem. He bloquejat 

aquest contacte perquè no sé qui és.  

Contactes: llista de perfils d’una xarxa social. Només vull tenir com a contactes les persones que realment conec.  

Correu brossa: pràctica d’enviar missatges de correu electrònic no sol·licitats. Generalment es tracta de publicitat de productes, serveis 
o pàgines web, però també podrien incorporar codi maliciós o enllaços web per perpetrar atacs de phishing. Les adreces de correu 
electrònic acostumen a ser robades, comprades, recol·lectades pel web o preses de correus en cadena. La pràctica del correu brossa 
constitueix un problema que afecta de forma negativa tots els usuaris de la xarxa. La legislació vigent prohibeix de forma expressa la 
seva emissió.  

 

Web 2.0: aquest terme fa referència a l’evolució de la tecnologia web cap a entorns basats en comunitats 

d’usuaris (com ara les xarxes socials o els blocs) que promouen la col·laboració i un intercanvi àgil d’informació entre els usuaris que 
formen part de la comunitat. (Extret de: Pack Educatiu CESICAT) 

                                                        
6
 Extret de la  Guia d’Educació digital de l’Ajuntament de Barcelona (en línia) disponible a: 

http://w110.bcn.cat/portal/site/Educacio/menuitem.8dcd2e8332f3494d6e808f73917409a0/?vgnextoid=7321d711764d3410VgnVCM1000001947900aRCRD&vgnext

channel=7321d711764d3410VgnVCM1000001947900aRCRD&lang=es_ES i  del  Pack Educatiu contra la discriminació digital elaborat per l’ICUD (en línia) 

disponible a: 

http://w110.bcn.cat/portal/site/Educacio/menuitem.8dcd2e8332f3494d6e808f73917409a0/?vgnextoid=7321d711764d3410VgnVCM1000001947900aRCRD&vgnext

channel=7321d711764d3410VgnVCM1000001947900aRCRD&lang=es_ES 



 

Estar connectat: aparèixer com a visible en una xarxa social i, per tant, accessible per a una conversa. L’Alba només està connectada 

quan ha acabat de fer els deures.  

Estat: frase que encapçala el perfil d’una persona en una xarxa social, a mode de lema o presentació personal, que pot incloure 

emoticones. M’agrada aquesta cita que has escrit al teu Estat, és preciosa.  

Imatge de perfil: imatge, en la majoria d’ocasions fotogràfica, que encapçala el perfil d’una persona en una xarxa social.  

Obrir: començar una conversa en un xat online de qualsevol tipus i en qualsevol dispositiu. El Raimon m’ha obert per dir-me que ja ha 

acabat de fer els deures.  

Parlar: escriure en un xat online de qualsevol tipus i en qualsevol dispositiu. Estic parlant amb l’Oriol i em diu que la llimona és àcida però 

que li agrada.  

Perfil: compte d’usuari en una xarxa social de qualsevol tipus i en qualsevol dispositiu. Quan m’obri un perfil a Facebook, no hi posaré les 

meves dades personals. Últim cop de connexió: a WhatsApp i similars, última vegada, expressada horàriament, en què un contacte va 

mirar l’aplicació. 



 

Edat recomanada: Infants entre 6 i 8 anys aproximadament  

Durada: 30 minuts  

Temes claus a treballar: assetjament, grooming, seguretat.  

Agrupament: Petit grup i gran grup 

Material necessari:  

- Connexió a internet: El meu primer correu electrònic.  - 

http://www.super3.cat/psuper3/sp3Item.jsp?item=video_mm&seccio=video&idint=/4106742/Super-crac-dinternet-El-

primer- correu- electronic  

- Ordinador  

- Paper d’envelar/pissarra per a fer la posada en comú  



 

Consienciar al infants sobre la seguretat a la xarxa

En gran grup es veu vídeo Súper crack d’internet; el meu primer correu electrònic fins al minut 0:45 .  

En aquest punt es demana als infants que en petit grup pensin i representin com acabarà la situació del senyor Pla i el seu ajudant.  

Passats 5-10 minuts es demana als grups que representin les seves versions de la història.  

Cada grup haurà de dir beument oper quins motius fa acabar així la història.  

Per acabar, tots junts veuen els minuts que falten del vídeo i es 

compara amb el que els infants havien imaginat 

 



 

 

Edat recomanada: Infants entre 8 i 12 anys 

Durada: 30 minuts  

Temes claus a treballar: grooming, ciberassetjament, i pishing  

Agrupament: Petit grup i gran grup 

Material necessari:  

- Connexió a internet:  

 Falses amistats http://www.super3.cat/psuper3/sp3Item.jsp?item=video_mm&seccio=video&idint=/4106744/Super-crac-

 dinternet-Falses-amistats  

- Ordinador  

- Paper envelar/pissarra per a fer la posada en comú  

: Reflexionar sobre les possibles amenaces d’assetjament a la xarxa 



 

En gran grup es veu vídeo Súper crack d’Internet; falses amistats i es demana als infants i es demana als diferents grups que responguin 

les preguntes següents:  

- Com creus que s’ha sentit en Flusky?  

- Quins eren els motius del senyor Pla i el seu ajudant per a fent-se passar 

per una gateta?  

- Quins consells dóna en Roc al Flusky? Hi esteu d’acord? 

Passats 5-10 minuts es demana als grups que posin en comú les 

respostes que han extret de les preguntes que els hem fet. Un membre del 

grup o un cap ha d’anar apuntant a la pissara les idees principals dels 

grups.  

Un cop tots els grups han exposat, demanen que entre tots pensin un final 

alternatiu per a la història i el representin



 

 

Edat recomanada:  Joves de 13 a 17 anys  

Durada: 30 minuts 

Temes claus a treballar: xarxes socials, privacitat, protecció de dades  

Agrupament:  Petit grup i gran grup 

Material necessari:  

 - Connexió a internet 

 - Ordinador 

 - Paper envalar/pissarra per a fer la posada en comú 

Concienciar i fer reflexionar sobre la informació personal existent a les xarxes socials 

 

En gran grup els següent vídeo:   Adivino soprendre a la gente - https://www.youtube.com/watch?v=0pteSLXjm4k 

Es plantegen les següents preguntes per al debat:  



 

- Quines sensacions us ha produit quan heu descobert d’on sortien les dades? 

- Coneixes quines dades teves hi ha a la xarxa?  

-  Delimites qui pot accedir a la teva informació? Creus que és possible controlar qui observa la teva informació? 

- Ara quins creus que són els aventatges de les xarxes socials? I d’internet? 

Per acabar, si es diposa de temps i material suficient es pot suggerir als joves que revisin quina informació personal apareix a la xarxa.  

 

 

Edat recomanada:  Joves de 13 a 17 anys  

Durada: 40 minuts 

Temes claus a treballar: ciber assetjament, xarxes socials, discriminació digital, vulnerabilitat a les xarxes socials 

Agrupament:  Petit grup 

Material necessari:  

- 3 cartolines o fitxes per  a cada petit grup (M’AGRADA / INDIFERENT / DENUNCIAR) 

 

 Treballar l’empatia quan som a les xarxes socials i prendre consciència de la discriminació a la xarxa.



 

Es demana als nois i noies que se separin en grups de tres o quatre i se’l entregra les cartolines 

com a opció de resposta. A més a més, escriurem a la pissarra o repartirem les següents 

preguntes:  

 - Accepto qualsevol sol·licitud d’amistat que m’arriba. Com més amics millor 

 - De tant en tant reviso que tinc agregat al meu compte 

 - Tota l’estona miro el móbil per veure si m’han parlat pel whatsapp o tinc notificacions 

 - Quan sóc amb un amic o amiga deixo el móbil de banda 

 - Estiqueto els meus amics (i també els que no ho són) a les fotos que penjo als meus comptes sense demanar-los permís 

 - Penjo fotos de les meves activitats quotidianes 

 - A vegades jutjo a la gent pels cercles de gent en els que es mou 

 - És imprescindible tenir faceebook i snapchat.  

 - M’agrada estar a les xarxes socials per mantenir el contacte amb amics i amigues que no puc veure cada dia 

 - Alguna vegada he participat en discrimancions i assetjament a les xarxes socials mantenir-me en contacte amb els amics i 

 amigues que no vec tan sovint. 

 - Comparteixo o clico m’agrada a textos o fotografies que no examinat amb calma 



 

Cada membre del grup “clicarà” alguna de les opcions de resposta per a cada pregunta. Es demana que es faci un petit debat després de 

que els membres del grup constestin les preguntes.  

A mesura que els grups acabin la primera part de l’activitat es demana que s’agrupin en gran grup. Aleshores, la persona que ha estat 

dinamitzant l’activitat els formula les reflexions següents amb l’objectiu de que es generi debat.  

 - Les frases parlen de situacions reals?  

 - Com us heu sentit al veure que éreu dels pocs membres que escollia una opció?  

 - Us han sorprès algunes opinions? 

 - Hi ha alguna opinió que t’hagi fet sentir incòmode? 

 

Per acabar seria molt convenient que el grup pogués sintetitzar les idees principals del debat.  

 



 

NOTÍCIA 1. UNA RELACIÓN MÁS MADURA 

(a:http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/una-relacion-

mas-madura-4184844 - Última consulta a: 2 de febrer de 2016)  

La relación de los jóvenes españoles con las redes sociales es 

bastante madura si son capaces de darse cuenta de cuándo hay 

un abuso y muestran esta necesidad de desconectar de ellas si 

se pasan», explica Jorge Flores, director de la oenegé Pantallas 

Amigas, dedicada a la relación entre menores y nuevas 

tecnologías. «En un momento, de los 16 a 20 años, en que 

disminuye la presencia del joven en el entorno familiar, igual 

esta dependencia es menos obvia para la familia que cuando, 

siendo más pequeños, los ves enganchados al móvil o al 

ordenador», reflexiona.  

La pedagoga Nora Rodríguez, sin embargo, va más allá e invita 

a reflexionar sobre por qué se llega a este extremo. «Muchos 

adolescentes llegan a las redes sociales antes de hora, con 

cuentas propias abiertas antes de que legalmente puedan 

tenerlas y a escondidas de sus mayores. Pero a muchos sus 

propios padres les expusieron a ellas cuando eran bebés o 

niños y se enfadaban si sus cuatrocientos y pico amigos no le 

daban al 'Me gusta'. ¿A quién hay que echarle la culpa, 

entonces?», advierte.  

La memoria revela que los jóvenes de 16 a 20 años, de los que 

se ocupa el estudio del Centro Reina Sofía, crecieron ya con 

Google (fundada hace 11 años) y con Facebook (la versión 

española es del 2008). Y antes de Facebook hubo el boom de 

Tuenti, una red creada para adolescentes desde España, que 

precedió a fenómenos como la suplantación del tiempo 

dedicado a la televisión por el vídeo en internet por parte de los 

más jóvenes gracias, sobre todo, a Youtube,  

A Facebook un usuario medio le dedica 4,3 horas a la semana; 

3,3 horas a Youtube y sobre 3 horas a Twitter o a Instagram, 

según un estudio de la patronal publicitaria IAB-Spain. Y en 

comparación con los mayores de 18 años, ese consumo difiere. 

Los adolescentes hoy en España usan más Instagram que los 

adultos (60% juvenil frente al 26% de los adultos), más Twitter 

(61% frente al 56%) y más Youtube (70% frente al 66%) pero 

menos Facebook (78% ante el 96% adulto).  

Y, además, es lo primero que hacen cuando se levantan, 

prácticamente, porque más de la mitad confiesa que ya ha leído 

su correo y consultado sus redes sociales cuando ha 

desayunado (el 24% lo ve aún en la cama).  

«Los adultos están más alarmados que los jóvenes sobre la 

posibilidad de abuso, aunque ellos perciben la amenaza. Otra 



 

cosa es qué entiendan por participar, porque no es lo mismo el 

que pone una foto o un 'Me gusta' que el que produce un vídeo 

o escribe un artículo en un blog. La hiperconectividad es 

gratificante pero exigente, requiere una intensidad que pasa 

factura, de ahí que quieran desengancharse porque se estresan 

de tanta socialización», recuerda Flores.  

«Los adolescentes se enganchan a las redes sociales porque 

allí tienen voz y voto, son reconocidos. Hay relación entre mayor 

frecuencia de uso de redes sociales y menos actividad familiar 

en casa. Muchos padres parece que dimitan de hacer de padres 

y consideran que los niños pueden aprender las cosas solos o 

ya se las enseña Google»,apunta Rodríguez.  

«Hablar de adicción a redes sociales entre los jóvenes es una 

visión adultista del tema. Para ellos las redes sociales es un 

medio de comunicación más, no diferencian entre mundo virtual 

y físico. Perciben los peligros y buscan soluciones, y si tienen 

que preguntar, lo hacen. A los adultos también nos satura el 

exceso de información. No busquemos adicciones donde no las 

hay», afirma Myriam Fernández Nevado, vicepresidenta del 

Grupo de Sociología de la Infancia y Adolescencia (GSIA).  

 



 

NOTÍCIA 2.  MENORS I PRIVACITAT: LA CARA OCULTA DE LES APLICACIONS DE JOGUINES 

(a:http://diarieducacio.cat/blogs/bits/2015/02/12/menors-privacitat-la-cara-oculta-de-les-aplicacions-de-joguines/- Última consulta a: 3 de 

febrer de 2016)  

El món de les joguines també s’està veient inundat per l’onada 

tecnològica que tot ho cobreix. Ja fa temps que les principals 

empreses del sector desenvolupen versions dels seus productes 

estrella per ordinador, i almenys un parell d’anys des que es van 

llançar també a la conquesta dels ‘smartphones’ i tauletes.  

Amb un ràpid cop d’ull a Google Play o l’App Store, on trobarem 

‘apps’ com Famosa Town o LEGO City My City, n’hi ha prou per 

confirmar aquesta tendència. No obstant això, a diferència d’una 

aplicació corrent, gran part d’aquest programari és gratuït i no 

mostra cap altra publicitat que la de la pròpia joguina. Llavors, 

quin és el seu model de negoci? Com les rendibilitzen? És 

només una estratègia de ‘màrqueting’ o hi ha alguna cosa més? 

Què passa amb les dades sobre el menor que recopilen les 

aplicacions?  

Una nova forma de jugar. L’aventura digital de Famosa va 

començar el 2010, quan la companyia valenciana va decidir 

portar a la Nancy, els PINYPON o Nenuco als ordinadors. Dos 

anys després se submergien en ‘smartphones’ i tauletes. 

Segons explica a HojaDeRouter.com Jesús Ballesteros, director 

de màrqueting de la companyia, la decisió la van prendre 

després de veure com el telèfon intel·ligent envaïa la butxaca 

dels pares. La moda de les ‘tablets’ va donar l’impuls definitiu a 

aquesta estratègia.  

 “El que intentem és recrear uns moments de les nostres 

joguines per generar notorietat davant el públic infantil i també 

davant els pares d’aquest públic infantil, de forma totalment 

gratuïta”. D’acord amb Ballesteros, les ‘apps’ són una altra de 

les eines que empra la companyia per reforçar la seva marca.  

La mateixa funció semblen complir les aplicacions de LEGO. 

L’empresa de joguines danesa llançar l’any passat LEGO City 

My City, un joc per a mòbils dirigit a nens amb una edat 

compresa entre els cinc i els tretze anys. L’empresa ha 

desenvolupat tant aplicacions web com aplicacions mòbils, 

també per qüestions de màrqueting.  

“Generalment, volem utilitzar el contingut digital per millorar 

l’experiència de construcció física, que és una part molt 

important i essencial del joc de LEGO. El considerem més com 

una millora del joc físic i no tant un reemplaçament del mateix”, 

ens explica Jens Moller, director de màrqueting del Grup LEGO.  

No obstant això, les aventures digitals de les joguines 

contrasten amb la seva incursió, molt lenta, en les xarxes 

socials. Mentre que prop del 70% dels pares consulten a 

http://diarieducacio.cat/blogs/bits/2015/02/12/menors-privacitat-la-cara-oculta-de-les-aplicacions-de-joguines/www.puromarketing.com/42/23410/estan-realmente-empresas-juguetes-apostando-social-media.html


 

internet quines joguines regalar als seus fills, en el nostre país 

menys de la meitat de les companyies de joguines porta a terme 

campanyes de màrqueting en plataformes com Facebook, 

Twitter oYoutube. Segons les dades de la consultora de ‘social 

media’ Best Relations, els comptes d’algunes marques no 

superen els 500 seguidors.  

José Antonio Pastor, president de l’Associació Espanyola de 

Fabricants de Joguets (AEFJ), incideix en la necessitat que 

tenen les joguines de publicitar-se i vendre’s en línia. En aquest 

sentit, entén les aplicacions com “una forma més d’interactuar 

amb el nen, d’augmentar la proposta i el valor de joc de les 

nostres joguines”.  

Informació sensible. A l’hora de crear una nova joguina, les 

companyies solen fixar-se en com actua un nen en una 

ludoteca, el lloc on millor es veu quin tipus de jocs estan de 

moda. Almenys, així era abans. Ara el món real no és l’únic que 

ofereix pistes a l’hora d’innovar. De la mateixa manera, l’ús de 

les ‘apps’ proporciona informació sobre els nens, unes dades 

que, segons les empreses consultades, intenten manejar amb 

cura.  

Des de LEGO asseguren que es recull la mínima informació 

possible, l’estrictament necessària.“Les dades estan 

relacionades amb la identificació del país i l’idioma, el tipus de 

dispositiu des d’on s’utilitza, quant temps ha jugat l’usuari o si 

l’aplicació es trenca”, indica Moller.  

 La companyia està subscrita l’Acta de Protecció de la Privacitat 

dels Nens En Línia (COPPA per les sigles en anglès), la norma 

que va aprovar la Comissió Federal de Comerç dels Estats Units 

l’any 2000 perquè els pares puguin comprovar la forma en que 

una companyia recull i utilitza les dades dels seus fills.  

Per la seva banda, Famosa procura respectar la Llei de 

Protecció de Dades i la Llei del Menor, que prohibeix la 

utilització d’imatges de nens obtingudes de les xarxes socials 

(per exemple, per a la foto de perfil).  

Tot i això, el president de la patronal de joguines admet que hi 

ha informació rellevant, útil per als negocis, que s’extreu des de 

les noves aplicacions. “En la mesura que famílies i nens tinguin 

accés a aquestes ‘apps’, s’haurà de buscar informació també 

aquí”, afirma, però sempre, això si, “amb totes les reserves i 

filtres”.  

http://mediossociales.es/que-ocurre-con-las-empresas-de-juguetes-en-social-media/
http://mediossociales.es/que-ocurre-con-las-empresas-de-juguetes-en-social-media/
http://www.coppa.org/coppa.htm
http://www.coppa.org/coppa.htm


 

NOTICIA 3. LOS JÓVENES CUIDAN SU PRIVACIDAD EN LAS REDES SOCIALES MÁS QUE LOS ADULTOS 

(a: http://esmateria.com/2014/05/27/jovenes-cuidan-privacidad-redes-sociales-mas-que-adultos/ - última consulta a : 4 de febrer de 2016)

El creador de Facebook, Mark Zuckerberg, llegó a decir en 2010 

que la privacidad había dejado de ser una norma social. Ya 

fuera por ignorancia, desidia o porque la consideraran un valor 

trasnochado, los jóvenes la habían enterrado en las redes 

sociales. Sin embargo, un estudio de la Universidad de Oxford 

desmonta y le da la vuelta al mito: son los mayores los que 

menos protegen su intimidad en la red.  

En 2006,  un ensayo de la investigadora Susan Barnes 

planteaba la paradoja de la privacidad. Los jóvenes, pioneros en 

el uso masivo de las redes sociales, estaban compartiendo su 

vida privada en alguna de ellas poniendo al alcance de 

empresas y gobiernos grandes cantidades de datos personales, 

una información por la que sus mayores habían peleado para 

mantenerla privada. Se decía entonces, y aún ahora, que los 

chavales no entendían bien la naturaleza pública de internet y 

sus implicaciones.  

Sin embargo, investigadores del Instituto de Internet de Oxford 

no han encontrado mucha ciencia que respalde aquella idea. 

Aunque sea ha publicado mucho sobre esta ignorancia o desidia 

de los jóvenes, la gran mayoría de los estudios no contaban con 

una muestra representativa de usuarios o se habían hecho con  

poblaciones universitarias. De hecho, sólo han hallado tres 

investigaciones revisadas por pares (peer-reviewed) sobre el 

tema. Así que han querido comprobar cuánto hay de cierto en 

esta paradoja de la privacidad realizando su propio trabajo, esta 

vez, respetando las exigencias de la estadística para tener un 

verdadero muestreo de la población en general.  

ara comprobarlo, entrevistaron a una muestra representativa de 

la población británica de 2.000 personas. Querían saber si 

revisaban o cambiaban la configuración de privacidad de su 

cuenta en alguna de las 10 redes sociales más populares en el 

Reino Unido y con cuanta frecuencia lo hacían. Las entrevistas 

también les permitieron crear un perfil sociodemográfico y 

psicológico de cada uno de ellos.  

En su estudio (PDF), vieron que el factor que mejor predecía la 

preocupación por la privacidad era la edad. La mediana (valor 

central) de los que reconocían que nunca habían comprobado 

su configuración es muy elevada, de 43 años. Y, al revés, la 

mediana de los que sí lo hacían baja hasta los 26 años. En el 

extremo están los más jóvenes: casi el 95% de los chicos de 

entre 14 y 17 años revisan lo que comparten de su vida social y 

con quién.  De hecho, un alto porcentaje repasa su 

http://esmateria.com/tema/redes-sociales/
http://esmateria.com/tema/redes-sociales/
http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/viewArticle/1394/1312%2523
http://www.oii.ox.ac.uk/
http://esmateria.com/tema/privacidad/
http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/A%20New%20Privacy%20Paradox%20April%202014.pdf


 

configuración a diario, algo que, con la edad, se convierte en 

menos frecuente.  

La primera ley de internet es que todo está relacionado con la 

edad”, dice un nada sorprendido Grant Blank, investigador del 

Instituto de Internet de Oxford y coautor del estudio. “La 

sorpresa está en la relación negativa. Hay una creencia 

generalizada de que los jóvenes no se preocupan de la 

privacidad. Esperábamos que los mayores lo hicieran más, pero 

hemos encontrado lo contrario”, añade.  

De hecho, a partir de los 18 años, el porcentaje va cayendo de 

forma radical. Mientras entre los mayores de 25 aún hay dos 

tercios que revisan su configuración de privacidad, la cifra baja 

hasta la mitad en los 40 y sólo el 32% de los jubilados 

reconocen haberlo hecho.  

Ni el sexo (aunque las chicas tienden a ser más cuidadosas), ni 

los estudios ni los ingresos predicen de forma tan destacada si 

uno cambia la configuración de privacidad de sus redes 

sociales. El estudio revela sin embargo algunos detalles como 

que los solteros revisan su perfil más a menudo y los que viven 

en la ciudad lo hacen menos que los usuarios rurales.  

Se podría pensar que los jóvenes son más conscientes por el 

hecho de ser estudiantes, estar más familiarizados con la 

tecnología o incluso por su soltería que por la edad en sí. Pero, 

tras ensayar varios modelos multivariable, los investigadores 

volvieron a ver que era ésta la variable que más influye.  

Pero, ¿por qué? Blank no tiene una respuesta definitiva. “Los 

jóvenes se esmeran mucho en su imagen online en las redes 

sociales. Son muy conscientes de las formas en las que 

presentarse a sí mismos. Podría pensarse que esto incluye 

quién accede a sus perfiles, lo que implica que la privacidad les 

importa. Los mayores, en cambio, parecen pensar que sólo 

basta con crear su perfil, sin ser conscientes de las 

implicaciones para su imagen”, sostiene.  

Erving Goffman, uno de los padres de la moderna psicología 

social, planteaba en su obra La presentación de la persona en la 

vida cotidiana que las personas eran como actores en sociedad. 

Con la metáfora del teatro, con su escenario y backstage, o la 

del restaurante, con el comedor y la cocina, mostraba que el 

comportamiento era diferente en función de cada esfera y las 

normas sobre lo que es aceptado en una o en otra también. El 

problema es que las redes sociales han destrozado los límites.  

Una nueva paradoja de la privacidad  

  

Sobre esa base, los autores del estudio plantean una nueva 

teoría sociológica de la privacidad que se ajusta bien al 

comportamiento observado en los jóvenes. A diferencia de los 

mayores, que en su mayoría entraron en sitios como Facebook 

http://es.wikipedia.org/wiki/Erving_Goffman


 

o Twitter con sus círculos sociales ya bien establecidos, los 

chicos no tienen más allá de tres redes offline: la familia, los 

amigos y la escuela y no suelen mezclarlos. Están en el 

momento de dejar la familia, de tomar su propio camino y no 

quieren compartir lo que hacen con sus amigos con los padres o 

sus posibles empleadores.  

Sin embargo, los creadores de las redes sociales no se lo ponen 

fácil. Que su negocio vaya bien depende de que se comparta la 

mayor cantidad de datos posibles. Salvo Google+, con sus 

Círculos, la mayoría de las redes y en especial Facebook, están 

diseñadas para compartir todo con todos. O lo estaban. La 

semana pasada Facebook anunció una remodelación de su 

configuración de privacidad copiando la idea de los círculos de 

Google.  

Como concluyen los investigadores de Oxford, “la verdadera 

paradoja es que las redes sociales se han integrado tanto en la 

vida social de las personas que para mantener esta vida social 

deben revelar información personal sobre ellos a pesar del 

hecho de que existe un riesgo cierto para su privacidad”.  

http://esmateria.com/tema/facebook/
https://newsroom.fb.com/news/2014/05/making-it-easier-to-share-with-who-you-want/
https://newsroom.fb.com/news/2014/05/making-it-easier-to-share-with-who-you-want/


 

NOTÍCIA 4 (a:http://www.ara.cat/premium/regaleu-vostres-dades-veneu_0_1165683487.html - Última consulta a: 2 de febrer de 2016)   

I VOSALTRES REGALEU LES VOSTRES DADES O LES VENEU? NOUS MODELS BUSQUEN QUE ELS USUARIS RECUPERIN LA 

SEVA INTIMITAT I, PER QUÈ NO, OBTINGUIN PART DEL PASTÍS  

  

El cotxe, la casa, els electrodomèstics i la roba en desús són 

alguns dels objectes als quals pengem a vegades el cartell d’“En 

venda”. Ara un nou actiu ha vingut a engrossir la llista: les dades 

personals. ¿Podem vendre les nostres dades? Quin preu tenen? 

¿No les regalem ja a grans empreses com Google i Facebook? 

Com en recuperem el control? Els tentacles cada vegada més 

visibles del big data i l’escàndol de l’espionatge revelat per 

Snowden evidencien alguns fenòmens sobre el rastre digital de 

l’individu: és enorme, té valor econòmic, està sotmès a l’abús de 

grans empreses i governs i pot posar en perill la nostra 

privacitat.  

 “Les dades tenen un valor i la propietat ha de ser dels usuaris”, 

explica a l’ARA Marcos Menéndez, fundador de TheGoodData, 

una cooperativa de dades innovadora presentada fa uns dies a 

Barcelona al BDigital Congress. L’empresa, radicada al Regne 

Unit i que s’obrirà en les pròximes setmanes, basa el seu 

funcionament a recopilar dades dels cooperativistes, tractar-les 

per preservar la intimitat, vendre-les i reinvertir la meitat dels 

beneficis en causes socials. Ho fa a través d’una extensió que 

s’instal·la al navegador i que bloqueja l’accés a l’historial de 

navegació. “Volem ajudar els consumidors a tenir consciència 

de quines dades estan creant, que puguin decidir si volen 

compartir-les o no i que, si decideixen compartir-les, puguin 

definir uns termes justos”, explica l’economista impulsor. La idea 

principal és evitar que siguin només els gegants d’internet els 

que passin per caixa explotant les dades dels usuaris en un 

entorn, l’actual, que la investigadora de la UB i experta en 

vigilància Gemma Galdón ha batejat com a “despotisme de les 

dades”: tot amb les dades de l’usuari però sense ell.  

  

Tres mil dades de cada usuari.  La informació que introduïm a 

les xarxes socials, l’historial de navegació i les compres a 

internet representen bona part del volum d’informació que 

generem i que les empreses de dades frisen per pescar. S’hi 

afegeixen les dades de  

la nostra activitat en el món físic i la informació nova fruit de 

l’encreuament de tot plegat amb els mètodes del big data.  

  



 

“L’usuari ha perdut el control de les dades i deixa un rastre 

digital que difícilment pot avaluar i gestionar”, assegura Toni 

Felguera, responsable del mercat de banca i assegurances al 

Barcelona Digital Centre Tecnològic. La Comissió Federal de 

Comerç dels Estats Units sí que intenta avaluar-lo al seu 

informe sobre empreses de dades o data brokers del maig: de 

les nou companyies analitzades, una de sola ja disposava de 

3.000 segments de dades de gairebé cada consumidor dels 

Estats Units.  

La circulació d’aquestes dades pot revertir de manera positiva 

en la recerca, en la millora de productes o serveis i en l’impuls 

del govern obert. Però també ofereix una cara més fosca, com 

ara la intromissió en la intimitat de les persones. En aquest 

sentit, la inquietud creix. Segons dades de la Comissió Europea, 

el 92% dels habitants del Vell Continent es declaren preocupats 

perquè les aplicacions dels mòbils puguin fer servir les dades 

dels seus telèfons intel·ligents i compartir-les amb qualsevol. 

Galdón i Felguera coincideixen a remarcar que tant les 

empreses com els usuaris i les administracions públiques són 

coresponsables dels excessos pel que fa a la privacitat.  

  

Controlar o vendre la intimitat. “És inadmissible que ens 

queixem d’una falta de privacitat i, en canvi, tinguem les eines 

per poder controlar-la”, explica Felguera. La investigadora de la 

UB lamenta que “ningú està fent el que hauria de fer”. El ciutadà 

sovint defuig responsabilitats, les empreses no aposten per la 

privacitat, i l’administració, segons Galdón, incompleix la 

normativa. La investigadora avança a l’ARA els resultats d’un 

estudi sobre el comportament del sector públic i privat quan es 

fa una sol·licitud d’accés a les dades personals de què 

disposen, un dret reconegut per llei: “A Espanya l’incompliment 

d’aquestes demandes és d’un 70% a l’administració i d’un 60% 

a l’empresa privada”. Galdón afegeix: “L’única part positiva és 

que hem vist que no és mala fe sinó desconeixement” i advoca 

per més formació.  

Entre les distorsions públiques i les extralimitacions de les 

empreses, per Menéndez la clau de volta és que les persones 

puguin decidir sobre les seves dades, aconseguir transaccions 

justes i compartir el valor. Aquest economista assegura que, 

malgrat que el negoci a escala individual és minso, a escala 

col·lectiva “el valor de les dades avui és suficient per acabar 

amb la fam al món”. Segons els seus càlculs, les dades d’una 

persona d’un país occidental generarien menys de 80 euros a 

l’any, però  

pronostica que aquest import es multiplicarà per 30 en els 

pròxims anys.  

Davant d’aquestes xifres, Felguera explica que estan sorgint 

diferents models de negoci basats en dades i que “col·loquen 

l’usuari al centre”. Aquest enginyer informàtic posa com a 

exemple The Data Coup, que ven dades dels usuaris i els paga 



 

mensualment pels beneficis. També han sorgit empreses 

d’encriptació o xarxes socials que blinden la privacitat dels 

usuaris. Amb tot plegat els usuaris intenten recuperar la 

propietat de les seves dades i la gestió, ¿però eviten les 

intromissions en la seva intimitat? Felguera és taxatiu: “Per ara, 

recuperen diners”. Galdón alerta de les escletxes: “El dimoni 

està en els detalls. Hi ha empreses que et poden dir que 

respecten molt les teves dades i després hi ha un atac 

dehackers o resulta que l’anonimització era molt fàcilment 

reversible”. L’anonimització és un procés de tractament de la 

informació que consisteix a desvincular-la de dades que puguin 

identificar la persona. Quan el procés no és complet i es pot 

desfer parlem de pseudoanonimització.  

  

Gratuïtat o privacitat? Els experts recomanen que les empreses 

apostin per aquests processos i per la privacitat en disseny, 

però dubten que empreses i usuaris estiguin disposats a fer 

renúncies: “Les empreses sempre intentaran tenir un usuari com 

a usuari individual, perquè des del punt de vista del màrqueting 

és més profitós”, assegura a l’ARA Felguera. I afegeix: “¿Quan 

una persona està disposada a prescindir dels serveis gratuïts 

per preservar la seva privacitat?” Perquè l’altre problema és que 

moltes companyies han erigit el seu model de negoci i han 

amassat les seves fortunes gràcies a les dades, donant a les 

persones la pastanaga d’un correu electrònic gratuït o una xarxa 

social.  

Galdón subratlla que els abusos poden frenar la cessió de 

dades per a usos positius, però es mostra esperançada que 

s’obri un escenari de gestió més ètica, transparent i responsable 

de les dades. Però, ¿fins a quin punt podem preservar la nostra 

privacitat al 100%? Si aconseguim beneficis per les nostres 

dades, ¿ens resignarem que siguin una mercaderia? ¿En quina 

mesura estem disposats a renunciar a la gratuïtat a la xarxa? 

Els interrogants s’acumulen. Per respondre-hi, potser algú té 

dades.  
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