
VOLS UN BIP?
BUTLLETÍ D'INFORMACIÓ EN PREVENCIÓ
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Hui dia, dispositius com a tauletes, ordinadors o
telèfons intel·ligents, ofereixen als menors
infinites possibilitats per a comunicar-se, enviar i
rebre informació, jugar.... Perquè la tecnologia
aporte els seus avantatges i beneficis als xiquets,
és important que comencen a utilitzar-la en el
moment adequat, que siguen conscients i es
mantinguen al marge dels riscos que suposa. 

La infància és una etapa clau per al
desenvolupament físic i psicològic, i justament
per això és important evitar que els més xicotets
aprenguen patrons de comportament que els
resulten nocius...

A partir de quina edat poden utilitzar els
dispositius?

CONVIURE AMB LES PANTALLES
LA IMPORTÀNCIA DE CONÉIXER PER A PODER

GESTIONAR LA TECNOLOGIA EN FAMÍLIA
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Serveix d'orientació a la família sobre
l'edat adequada per a l'ús de la
tecnologia en els xiquets.

Fins als 3 anys, limitar o evitar

qualsevol tipus de pantalla

Fins als 6 anys, sense accés a

videojocs i tauletes

Fins als 9 anys, abans d'aquesta edat,

el mínim ús d'internet possible. Si es
realitza, sempre acompanyant i
supervisant

Fins als 12 anys, ús de telèfon limitat i

internet sota controls parentals



 
 RISCOS DE LA XARXA

-Cerca d'identitat, sentit de
pertinença, independència i
acceptació en el grup d'iguals

 

-FOMO (Fear Of Missing Out):
Hiperconnectades per "por" a
perdre's una cosa de la qual

succeeix en les xarxes
 

-Influència dels "likes" en
l'autoestima: augmenta el temps
d'exposició així com la freqüència

de connexió a xarxes socials
 

-Ofereix un ampli ventall de
possibilitats d'oci i entreteniment

 

 

 

 

Suplantació d'identitat: Es tracta d'una activitat malintencionada que busca fer-se

passar per una altra persona o entitat per diferents motius: robatori de dades, fraus i
enganys per a obtindre informació o un benefici econòmic. Es distingeixen
principalment per:

-Robatori o accés no autoritzat a un compte
-Creació d'un perfil fals

Algunes de les causes per les quals els joves
i adolescents són més vulnerables davant

aquesta mena de pràctiques, són:

Sexting: pràctica de risc que consisteix en l'enviament de missatges, fotografies o

vídeos produïts per un mateix amb connotació sexual, a través del telèfon mòbil o un
altre dispositiu amb connexió a Internet.

Grooming: es defineix com el conjunt d'estratègies que una persona adulta

desenvolupa per a guanyar-se la confiança del menor a través d'Internet amb la fi
última d'obtindre concessions d'índole sexual.

-Falta d'informació
-Menor consciència sobre els riscos i excés

de confiança
-Despertar sexual i sexualizació precoç de

la infància
-Reforç inmediat

Què és el que fa que les
tecnologies siguen 

més cridaneres 
per als adolescents i joves?

És necessari parlar amb els teus fills i
filles per a inculcar una cultura de

privacitat. Conscienciar i advertir sobre
els perills que existeixen en la xarxa,
posant en valor la privacitat de les

seues pròpies dades personals.

¿Sabíes que...?
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Respectar els límits de temps. Tots els dispositius tecnològics hauran d'apagar-se

i entregar-se als meus pares a les ______ entre setmana i/o cap de setmana.

Visitar pàgines web i utilitzar únicament les aplicacions pactades anteriorment

amb el meu pare/mare. No instal·lar cap altra sense consultar-ho abans.No està

permés l'ús de cap dispositiu durant els menjars i els sopars.

Configurar al costat dels meus pares una clau o patró de desbloqueig del meu

dispositiu, a més de crear contrasenyes segures en realitzar noves descàrregues,

crear perfils, etc. Hauré d'informar en cas de qualsevol canvi en les meues

contrasenyes.

No compartir, enviar i/o publicar fotografies meues ni de cap altra persona sense

el permís d'un adult ni les persones que apareguen en ella.

Ensenyar als meus pares qualsevol foto, missatge, xat, que em faça sentir

incòmode/a.

Si algú m'insulta, amenaça, assetja a mi, o a algú que conega, no respondré i

informaré immediatament als meus pares.

Configurar en família les opcions de privacitat que considerem més convenients

en determinades aplicacions, tenint en compte perfil, comentaris, missatges...

Mai puc donar dades i informació personal a desconeguts en la xarxa: direcció,

número de telèfon, nom del meu centre educatiu, informació sobre la meua

família...

Fins que tinga ___ anys i/o els meus pares consideren oportú, podré jugar només

a videojocs o aplicacions amb classificació: ___ +3 ___ +7 ___+12 ___+16

Jo (nom fill/a)  __________________, a data de _________________, em compromet a
utilitzar adequadament: (marcar X)

Telèfon mòbil                                                  Ús d'Internet
Tablet                                                                Videojocs
Ordinador                                                         Xarxes Socials

Si no complisc amb algunes d'aquestes condicions, les conseqüències seran:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

Signatura del menor                                                                                         Signatura pare/mare

CONTRACTE PER A UN BON ÚS DE LA TECNOLOGIA
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Els menors no estan preparats per a l'ús de la tecnologia de manera

innata, som els adults els que hem d'informar, formar i acompanyar en
aquest procés d'aprenentatge. Aquesta ferramenta es basa a fer un bon
ús dels dispositius sota tres premisses: seguretat, privacitat i respecte:



UPCCA RIBERA BAIXA
 

695584221

Per a poder parlar amb els meus fills i filles necessite 

saber i conéixer això del que tant parlen...

BIO: expressió àmpliament usada en xarxes socials com

Instagram, per a indicar les informacions de perfil. Ja siga
aquest personal o professional.

 

HISTÒRIES: continguts audiovisuals que, a diferència de

les publicacions "normals", tenen una duració
determinada. Es poden veure durant 24 hores des de la

seua publicació.

 

DIRECTE: funció que permet als usuaris emetre vídeos en

directe.

 

 PRIVAT: servei de missatgeria privat amb altres usuaris de

la xarxa.

 

 

 

  

Quan envies
informació, perds el
control sobre ella i el

seu destí...

 

PENSA ABANS 
DE PUBLICAR

 “La meditació infringeix els ímpetus que
sobrevenen; la prevenció atenua les molèsties
futures; la previsió suavitza l'arribada dels mals.”

 

San Isodoro de Sevilla

Pròximament al butlletí de maig...

"PEGATS A LA PANTALLA?"
 

 

 

En cas de voler realitzar qualsevol pregunta o
consulta, contacta en:

RECORDA!
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UPCCA RIBERA ALTA
 

962414142

GLOSSARI


