
 

 

   L’UNIVERS DIGITAL DELS TEUS FILLS 

CONSELLS SOBRE INTERNET PER A PARES I MARES 

 

 AMICS A LA XARXA 

 

Ajudem els nostres fills/filles a desenvolupar els coneixements i les habilitats socials necessaris per 
prendre decisions assenyades sobre la gent que coneixen en línia. 

 

1 MASSA BONIC PER SER CERT!  
Digueu als vostres fills que cal anar en compte 
amb les persones que són excessivament amables 
a les xarxes i que, per exemple, semblen tenir 
exactament els mateixos gustos que nosaltres per 
la música, les pel·lícules, els actors, etc. Un 
assetjador a la xarxa té l’objectiu de guanyar-se la 
confiança dels nens. Els assetjadors, per tant, 
seran molt amables amb ells al principi i sovint 
pretendran ser la seva "ànima bessona". 
 

2 CONTRADICCIÓ EN LES HISTÒRIES 
Aconselleu als vostres fills d’estar al cas de les 
inconsistències o les contradiccions en les històries 
dels seus amics a la xarxa. Per exemple, s'ha de 
tenir molt present quan un dels “amics” resulta, 
de sobte, ser molt més gran del que va dir al 
principi. Si aquest és el cas, el millor és aturar i 
tallar en sec tota comunicació. 
 

3 SEGUEIX LA TEVA INTUÏCIÓ 
Expliqueu als vostres fills que en cas de tenir la 
més mínima sospita, no dubtin a comentar-ho 
amb un adult de confiança. 
 

4 EL DELICAT TEMA DEL SEXE 
Les investigacions han demostrat que els 
adolescents que parlen de sexe amb estranys a la 
xarxa tenen més probabilitats d'entrar en contacte 
amb els assetjadors sexuals. Aquests assetjadors 
intenten que disminueixi la inhibició que el vostre 
fill pugui tenir per anar introduint gradualment el 
contingut sexual en les converses. Digueu als 
vostres fills que si estranys a la xarxa aprofiten 
qualsevol excusa per parlar de contingut sexual cal 
avisar un adult de confiança i aturar i tallar la 
comunicació en sec amb aquestes persones. 

 

5 CONFIA EN EL CONSELL D’UN ADULT 
Assegureu-vos que els vostres fills sàpiguen que 
sempre poden comptar amb un adult de confiança 
si se senten amenaçats per alguna persona o si se 
senten incòmodes per alguna cosa que han trobat 
a la xarxa. Ajudeu-los a reportar qualsevol 
preocupació a la policia o al lloc web en qüestió. 
 

6 TROBADES AMB AMICS FORA DE LA XARXA: 
MARQUEU NORMES 
Si els vostres fills volen conèixer personalment 
amics de la xarxa, establiu un acord de normes 
estrictes que cal seguir a la primera trobada. 
Descarregueu el full de consells "Trobada amb 
estranys". 
 
 
MÉS INFORMACIÓ? 

 
 OnGuard Online:  
www.onguardonline.gov 
 
INHOPE:  
www.inhope.org  
 
En trobareu més a la xarxa Insafe   

www.saferinternet.org 
www.internetsegura.cat

http://www.onguardonline.gov/
http://www.inhope.org/
http://www.saferinternet.org/
http://www.internetsegura.cat/

