
 

RECOMANACIONS BON ÚS A LA XARXA 
 
CONDUCTES LESIVES A LA XARXA entre adolescents: 
Enviar missatges despectius, publicar imatges amb comentaris ofensius, fer  xantatge sota 
amenaça de publicar determinades fotografies, promoure enquestes a Internet amb voluntat 
d’humiliar... 
 
 

ADVERTIMENTS 

Aquestes conductes es donen en TOTS ELS CENTRES EDUCATIUS i en tots els nivells socioeconòmics. 
 
Qualsevol noi/a es pot veure involucrat/da : com a VÍCTIMA, AGRESSOR o TESTIMONI. 
 

Estan tipificades com a DELICTE en el codi penal: Si l’agressor és un menor, els pares són els responsables 
civils.  
 
 

RECOMANACIONS 

 
Familiaritzeu-vos amb el funcionament de les xarxes en què participen els vostres fills.   
 

Parleu amb ells per saber:  quines pàgines visiten, quines xarxes utilitzen, amb qui xategen, quina 
informació publiquen...  
 

Potser el jovent té més domini de les tecnologies, però els adults teniu l'experiència i el sentit comú del 
món real que podeu aplicar al món virtual, ja que les dues realitats són més properes del que sembla. 
 

Important: NO HI HA PARES IGNORANTS SINÓ DESINTERESSATS.  
 
 

PAUTES DE NAVEGACIÓ 
 
EXPLIQUEU als vostres fills: 
 

 els RISCOS que poden córrer (no publicar dades personals, no penjar fotos compromeses, no 
publicar res d’altres sense el seu consentiment, evitar desconeguts...) 

 

 COM ACTUAR en cas de patir (víctima)  o tenir coneixement (testimoni) d’una situació conflictiva: 
adreçar-se a un adult  de confiança (familiars, professors...) 

 

 les CONSEQÜÈNCIES (emocionals, legals) de les males conductes digitals. 
 
 

QUÈ FER SI EL VOSTRE FILL ESTÀ IMPLICAT EN CONDUCTES D’ASSETJAMENT 
 
Reaccionar amb calma: escoltar i oferir ESCALF I SUPORT (familiar, professional...) 

 

VALORAR EL SEU ESFORÇ per intentar superar el problema (venint a vosaltres...) 
 

Serenament, RECOLLIR INFORMACIÓ: què ha passat, quantes vegades... 
 

NO entrar en CONFRONTACIÓ amb l’altra part implicada.  
 

NO és el moment de RENYAR pel mal ús que ha fet de les xarxes.  
 

PLANIFIQUEU i executeu CONJUNTAMENT les accions que cal seguir: 
 - potenciar la SEGURETAT en l’ús dels dispositius, 
 - adreçar-se a l’INSTITUT (o als responsables del lloc on neix el conflicte) 
 


