
mans de qualsevol usuari; una
eina amb infinites possibilitats;
una eina en constant evolució;
una eina que ha transformat la
nostra vida. També presenta,
però, perills i punts que si més
no es poden qualificar de nega-
tius. I sobre aquests riscs asso-
ciats a l’ús de la xarxa cal adver-
tir, informar, aconsellar i for-
mar; i sobretot cal fer-ho respec-
te d’aquells individus que per
les seves característiques són po-
tencialment més vulnerables: els
menors.

Els principals perills associats
a Internet i els menors esdeve-
nen realitats palpables a través
de tres marcs fonamentals:

1) des del punt de
vista jurídic o legal:
dret de protecció de da-
des personals, xarxes de
pornografia infantil,
drets de propietat
intel·lectual, dret de pri-
vacitat, etc.;

2) des del punt de
vista ètic o moral: ex-
posició dels menors a
continguts violents o
implícitament porno-
gràfics, publicitat en-
ganyosa, informació no
veraç, etc.;

3) des dels punts de
vista psicològic, socia-
litzador i conductual:
problemes associats a la
dependència d’Internet,
canvis en els processos
funcionals de socialitza-
ció, etc. 

El concepte de segure-
tat a Internet que s’em-
pra en aquesta Guia in-
tenta donar sentit a una
manera d’utilitzar la xar-
xa per part de tots els

usuaris, i especialment per part dels
menors, que redueixi al màxim els
riscs, de forma autònoma i cons-
cient, i incrementi les enormes
possibilitats pròpies de les noves
tecnologies a partir del seu ús: efi-
cient, raonat, crític, respectuós, ba-
sat en el coneixement de la realitat
que conté Internet i adaptat a les
necessitats pròpies de cadascú.

El concepte de seguretat a Inter-
net ha d’anar lligat al de capacita-
ció personal per tal de basar i ma-
ximitzar l’ús de la xarxa en aquells
aspectes positius. Cal fomentar una
capacitació que permeti a l’usuari
destriar el que és interessant i útil
del que és prescindible, evitable i
inútil per al desenvolupament per-
sonal. Una capacitació que ajudi
els més joves a comprendre millor
el món que els envolta i en puguin
gaudir plenament sense renunciar
als seus deures i drets fonamentals.

Per tot això, la Direcció General
de l’Oficina de Defensa dels Drets
del Menor (ODDM) i la Xarxa Se-
gura IB presenten aquesta Guia
adreçada a pares, mares i tutors le-
gals, que pretén convertir-se en un

instrument per promoure l’ús
responsable d’Internet entre els
menors de la nostra comunitat.
Hi trobareu tot un conjunt de
recomanacions i maneres d’ac-
tuar per tal de fomentar entre els
menors un ús responsable i segur
d’Internet.

Què fan els menors a
Internet?

És difícil explicar de manera con-
creta i específica quina utilització
fan els menors d’Internet. La xarxa
evoluciona amb tanta velocitat que
els usos que hi estan associats tam-
bé varien molt ràpidament. De
tota manera, potser es poden donar
a conèixer els principals models
d’ús d’Internet que fan els menors,
que s’han d’entendre com a línies o
tendències, atès que, com s’ha co-
mentat, tot el que envolta Internet
canvia molt ràpidament i les dades
i les reflexions sobre això perden vi-
gència amb molta rapidesa.

La realitat és que els menors són
els grans usuaris d’Internet. S’ha
calculat que el 50% de la població
europea menor de 18 anys usa In-
ternet. Aquest percentatge varia
d’un país a un altre: a Dinamarca,
per exemple, el percentatge arriba
al 64%, mentre que a Grècia és tot
just del 15%. En el cas d’Espanya
s’ha calculat que representa el
45%. Som davant de la «Generació
Xarxa», una cohort marcada per un
grapat de característiques entre les
quals es poden destacar aquestes:
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El text d’aquest article pertany a la publicació L’ús respon-
sable i segur d’internet per part dels menors. Guia per a fa-
mílies, elaborada per l’equip tècnic de Xarxa Segura IB
(Lourdes Lara, Mar Rayó, Gonzalo Torquemada i Rubén Co-
mas) sota la direcció de Gaspar Rul·lan i Jaume Sureda

a c t u a l i t a t

L’ús responsable i segur
d’Internet per part dels menors

La complexa teranyina de reali-
tats (personals, socials, laborals,
educatives, econòmiques, etc.) nas-
cudes arran de l’eclosió del feno-
men Internet –i, també, d’altres
tecnologies associades a la societat

de la informació i
el coneixement–,
no pot alterar de

cap manera els drets i les llibertats
individuals sobre els quals es recol-
za el nostre model de vida. Les tec-
nologies no haurien de suposar un
trencament de les maneres de regu-
lar la nostra societat, ni transfor-

mar-ne els valors fonamentals. Ans
al contrari, haurien de convertir-se
en elements reforçadors bàsics en
la consolidació i l’extensió de prin-
cipis com la llibertat, la solidaritat,
el respecte, l’autonomia i l’equitat.

Internet, l’anomenada xarxa de
xarxes, és una potentíssima eina en

L es tecnologies de la informació i la
comunicació (TIC) han contribuït,

de forma decisiva, a transformar molts
aspectes de la nostra forma de vida.

“Els principals perills
associats a Internet 
i els menors
esdevenen realitats
palpables des del 
punt de vista jurídic o
legal, ètic o moral  i
des dels punts de
vista psicològic,
socialitzador i
conductual”



sos de participació dels menors en proces-
sos socials, etc.

Quins són els principals riscs d’Inter-
net per als menors?

Pot ser Internet un espai perillós per als
menors? La resposta és clara: sí. Malgrat
la rotunditat d’aquesta afirmació, no con-
vé donar una imatge massa alarmista so-
bre aquest fet. Internet és una eina pode-
rosíssima en mans de qualsevol persona
–sigui quina sigui la seva edat. Internet i
les noves tecnologies ofereixen, en general
i sense cap mena de dubte, immenses
possibilitats tant per comunicar-se com
per accedir a grans quantitats d’informa-
ció. Però la xarxa també pot presentar
una cara menys benèvola i pot amagar
perills que s’han de conèixer per tal d’a-
frontar-los amb responsabilitat i amb ga-
rantia de no caure en el parany.

Internet es podria comparar amb una
biblioteca infinita en la qual tot té cabu-
da. La xarxa és, per definició, un espai de
llibertat on es pot trobar tot tipus d’infor-
mació i de recursos. Però a més de tota la
informació recollida en aquesta bibliote-
ca, l’usuari pot establir contacte directe
amb altres persones o entitats i organis-
mes; pot comunicar-s’hi, pot intercan-
viar-hi informació i opinions, pot esta-
blir-hi relacions de compra i venda de
béns i serveis i, fins i tot, hi pot jugar. Els
principals perills es poden organitzar en
les categories següents:

• Contactes a Internet. El fet de no
veure ni escoltar (tret que s’estableixi
una comunicació multimèdia, per
exemple mitjançant una webcam)
amb qui s’interactua, fa que no es pu-
gui estar segur de si la persona amb la
qual es contacta és realment qui afir-
ma ser. Les sales de xat són particular-
ment freqüentades per menors, sobre-
tot adolescents, i són espais molt uti-
litzats per pedòfils per contactar amb
menors i intentar convèncer-los per
conèixer-se fora d’Internet. A Espanya

no s’han produït gaires casos en
aquest sentit, però en països com el
Regne Unit, Bèlgica, els Estats
Units, Suècia i Alemanya es conei-
xen bastants d’exemples d’aquesta
pràctica. De vegades, quan els me-
nors són a Internet i se’ls demana
alguna dada personal (nom, adreça,
número de telèfon, etc.), la donen
sense estar segurs de qui és la perso-
na que els la demana ni de per què
els la demana. Aquesta informació
personal pot ser mal utilitzada per
la persona que l’ha aconseguida i
pot, per exemple, inundar la bústia
de correu electrònic de missatges
ofensius, propaganda o correu no
desitjat o, fins i tot, dut a l’extrem,
arribar a atemptar contra la integri-
tat física i psicològica del menor.

• Contingut a Internet. La major
part de material que es pot trobar
a Internet és del tot legal, decent i
honest. Però és fàcil trobar-hi ma-
terial que pugui ser poc adequat
per als menors i pugui resultar re-
provable des del punt de vista ètic
i moral. Entre d’altres materials
que entrarien dins d’aquesta classi-
ficació hi ha, per exemple, la por-
nografia, el material que incita a la
violència, els continguts de caire
xenòfob o racista, i la informació
no veraç i tergiversada. Però també
hi ha material clarament il·legal,
com ara les imatges d’abusos se-
xuals a menors, l’apologia del terro-
risme, la incitació a la violència,
etc. Cal dir, però, que malgrat que t
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• Perceben l’espai Internet com el
seu univers informatiu, de di-
versió i entreteniment.

• Estan acostumats a desenvolu-
par-se en «ecosistemes multi-
mèdia».

• Tenen un doble rol de consu-
midors i creadors en el ciberes-
pai.

• Estan acostumats a l’aprenen-
tatge autònom i «sense consul-
tar manuals» (Sureda, J. & Co-
mas, R., 2006).

Quins són els usos principals
que els menors fan d’Internet?

Què fan els menors a Internet?
Cercar informació, comunicar-se i
entretenir-se són els tres grans usos
que els menors fan d’Internet:

• Cercar informació. Internet
és una inexhaurible font d’in-
formació i destaca tant per la
immediatesa a accedir a la in-
formació, com per la possibili-
tat d’accedir-hi des de qualse-
vol lloc i en qualsevol mo-
ment, i també per la quantitat
de recursos que ofereix. La in-
formació a la xarxa és quasi
il·limitada i per trobar allò que
interessa se solen emprar cer-
cadors que ajuden a trobar la
informació que hi està relacio-
nada. Els menors cerquen in-
formació a la xarxa tant per a

interessos personals
com per a fer treballs
de l’escola.
• Contactar i comu-
nicar-se amb altres
persones. Internet és
una potent eina de
comunicació. Els me-
nors empren amb
molta freqüència re-
cursos com el correu
electrònic, el xat i,
sobretot, el sistema

de missatges instantanis per
comunicar-se amb altres ci-
bernautes. Però a Internet
també és possible compartir i
intercanviar arxius i informa-
ció –música, pel·lícules, foto-
grafies, etc.– o accedir a grups
de discussió sobre temes espe-
cífics. Establir contactes a tra-
vés d’Internet és quelcom for-
ça popular entre els menors,
que ho interpreten com un
exercici divertit i una extensió
de la seva vida social fora de la
xarxa.

• Jugar a jocs interactius. És
una altra de les raons fonamen-
tals per les quals els menors em-
pren Internet. A la xarxa obte-
nen (descarreguen) jocs als

quals poden jugar –sols o amb
altres persones que estiguin
connectades.

Hi ha, però, diferències impor-
tants en l’ús d’Internet segons l’e-
dat dels usuaris. A trets generals,
es pot afirmar que els menors en-
tre 4 i 12-14 anys utilitzen la xar-
xa eminentment com a eina per
cercar informació i comencen a
descobrir-ne les possibilitats co-
municatives. En canvi, els adoles-
cents (entre 12-14 i 17 anys) la
utilitzen principalment com a
eina de comunicació (programes
de missatgeria instantània, xat,
correu electrònic...), per jugar en
línia i per descarregar-ne progra-
mes i arxius.

Quins són els aspectes positius
d’Internet per als menors?

Són molts els beneficis que Inter-
net proporciona als menors: pot
fomentar la creativitat i ajudar a
desenvolupar les habilitats de co-
municació; permet accedir a una
gran quantitat de recursos infor-
matius i a un entorn de formació i
un espai de consulta que sempre
està obert; pot facilitar els proces-

“Les sales de xat són particularment
freqüentades per menors, 
sobretot adolescents, i són espais 
molt utilitzats per pedòfils”

“Cercar informació, comunicar-
se i entretenir-se són els tres 
grans usos que els menors 
fan d’Internet”



la pantalla de l’ordinador i no es fi-
xen gaire, com és lògic, en els con-
tinguts del que troben a Internet.
En aquestes edats, el que atrau l’a-
tenció dels menuts cibernautes són
aspectes perifèrics o secundaris
com ara imatges, sons, dinamisme
de certs web, etc. Aquests elements
esdevenen estímuls molt potents
per al desenvolupament cognitiu
del menor. Així mateix, la xarxa
pot ajudar a desenvolupar la seva
capacitat lectoescriptora i comuni-
cativa.

Els adults tenen un rol molt im-
portant en la introducció dels més
petits a la xarxa, ja que a aquestes
edats són encara força dependents
d’altres persones per emprar Inter-
net.

Què cal fer?

• Intentar que els infants nave-
guin per Internet sempre acom-
panyats d’un adult –el pare o la
mare, un germà o una germana
major... Aquesta persona ha
d’ajudar-los a entrar-hi per tal
que els sigui més fàcil trobar el
que cerquen.

• Emprar Internet com un espai
per compartir temps i experièn-
cies entre el pare o la mare i el
seu fill.

• Accedir a webs ideats per a la
població més jove. Per exem-
ple:
http://www.pequenet.com
http://www.educalia.org
http://www.cuentosparacon-
versar.net
http://www.rompeques.com

• Crear un entorn personalit-
zat a l’ordinador des del qual
el menor es pugui connectar
a llocs on hi hagi recursos
adequats a la seva edat i des-
envolupament (per exemple:
arxivar els webs que més li

agraden en una
carpeta de llocs
preferits perquè
pugui consultar-
los sense necessi-
tat de cercar-los).

• Pactar i fixar uns
horaris d’accés a
Internet i no ac-
cedir-hi sempre
que el menor ho
demani.

Entre els 9 i 12 anys

Els menors entre 9 i 12 anys co-
mencen a desenvolupar el sentit de
la moral i la seva identitat sexual.
També és en aquestes edats quan
comencen a aparèixer les primeres
mostres d’independència respecte
dels pares. Utilitzen Internet amb
assiduïtat per cercar informació
per fer treballs de l’escola. Els me-
nors d’aquestes edats consideren
Internet un espai de diversió on
passar estones d’oci personal. Co-
mencen a utilitzar la xarxa com
una eina de comunicació i són in-
cipients usuaris dels xats i els siste-
mes de missatgeria instantània.
També mostren interès pels jocs en
línia. I comencen a mostrar interès
per conèixer el funcionament de la
xarxa i explorar les possibilitats
que els ofereix.

Què cal fer?

• Controlar el temps
que estan «connec-
tats». És important
que Internet i les
noves tecnologies
en general no si-
guin l’únic espai
d’oci, de socialitza-
ció i de diversió de
l’infant.

• Advertir-los que
no poden donar per Internet a
ningú dades com el nom, l’e-
dat, la ciutat i el carrer on
viuen, el número de telèfon de
casa, l’escola on van o qualsevol
informació semblant que els de-
manin.

• Mantenir l’ordinador en un lloc
comú de la casa. Cal intentar
que l’ordinador i Internet esde-
vinguin elements de contacte
familiar i no de disgregació. El
menor a poc a poc ha de co-
mençar a accedir a Internet tot
sol, però a aquestes edats cal
una presència «dissimulada»
dels pares.

• Advertir-los que no descarre-
guin programari, música o ar-
xius sense el vostre permís.

• Utilitzar un compte de correu
compartit amb la família. t
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aquest tipus de material és ac-
cessible a la xarxa, accedir-hi
no és senzill i no apareix per
casualitat a la pantalla. Un al-
tre dels perills relacionat amb
els continguts accessibles a In-
ternet té a veure amb la pro-
moció del consumisme que fan
determinats webs i que tenen
en el seu punt de mira els més
joves com a segment de pobla-
ció objectiu dels seus produc-
tes i serveis.

• Virus i altres aspectes tèc-
nics. Els virus informàtics que
es propaguen a través de la
xarxa poden causar problemes
seriosos als equips. Moltes ve-
gades van camuflats dins mis-
satges electrònics que en
obrir-los executen la funció
per a la qual han estat creats.
També hi ha casos de perso-
nes (hackers o pirates informà-
tics) que intenten entrar en
els ordinadors per causar-hi
un dany o emprar-ne el siste-
ma. Els moments en el quals
els equips són més vulnerables
a patir algun atac són, essen-
cialment, quan s’obre un mis-
satge electrònic, quan es par-
ticipa en una partida en línia
d’algun joc i quan es descarre-
ga un programa o arxiu a l’or-
dinador.

• Fraus comercials. La xarxa i, en
general, les noves tecnologies

s’han convertit
en una eina mit-
jançant la qual es
poden dur a ter-
me els delictes
convencionals
d’una manera
més ràpida i anò-
nima. Així, els
fraus a Internet
han augmentat
bastant al llarg
dels darrers anys.
Els més joves,

com és lògic, no hi són immu-
nes. Els menors, malgrat que ha-
bitualment no fan compres a
través d’Internet, sí són visitants
habituals de webs de subhastes
en els quals es poden comprar
articles que ofereixen altres ci-
bernautes a preus molt reduïts.
El que ocorre, amb massa oca-
sions, és que un cop ambdues
parts arriben a un pacte, la per-
sona que posa a la venda un pro-
ducte no l’arriba a enviar mai al
comprador que ha pagat o l’en-
via en un estat defectuós.

• Addicció. Darrerament els
col·lectius professionals (psicò-
legs, psiquiatres i educadors)
adverteixen d’un possible aug-
ment dels casos de menors que
presenten patrons de conducta
addictius a Internet. Pel que fa
a aquest fet, un estudi que va-
ren presentar l’any 2002 l’Ofi-
cina del Defensor del Menor a
la Comunitat de Madrid i l’As-
sociació Contra la Pornografia
Infantil (ACPI) parlava d’un
11% de menors que es connec-
ten habitualment a la xarxa
com de menors addictes a In-
ternet. Cal, de tota manera, po-
sar en quarantena aquestes da-
des, atès que els indicadors per
definir l’addicció a Internet no
estan encara gaire desenvolu-
pats ni ben definits.

• Assetjament. Comencen a ser
nombrosos, sobretot en centres
escolars, els casos de menors
que són assetjats i amenaçats
per mitjà del correu electrònic,
el telèfon mòbil, els missatges
de text i els xats. Aquestes tec-

nologies protegeixen la
intimitat de l’assetjador i
deixen en una situació
de desprotecció molt
greu l’assetjat.

Què cal fer per
navegar segurs per
Internet?

Entre els 4 i 8 anys

Al llarg dels darrers
anys, l’ús d’Internet s’in-
crementa de manera
molt important entre la
població més jove. Els
menors entre 4 i 8 anys
presten una atenció molt
limitada al que apareix a

“Els menors 
d’entre 9 i 12 anys
consideren Internet
un espai de diversió
on passar estones
d’oci personal”

t
r

e
s

q
u

a
r

t
s

30

“Darrerament els col·lectius
professionals adverteixen d’un possible
augment dels casos de menors que
presenten patrons de conducta 
addictius a Internet”



• Estar atents a si s’han distanciat
de les seves amistats del «món
real» i n’han fetes de noves a In-
ternet.

• Recomanar-los que cada cop
que entrin a Internet sigui per-
què ho necessiten i en tenen ga-
nes i no com una manera de
perdre el temps.

• Recomanar-los que us consul-
tin abans de fer cap tràmit eco-
nòmic a Internet.

• Suggerir-los que només com-
prin en línia a webs molt cone-
guts i que, si és possible, paguin
contra reembors.

• Advertir-los sobre la il·legalitat i
la perillositat de descarregar-se
segons quins programes i fitxers
d’Internet.

Els programes de filtratge:
la solució tecnològica

Fins ara el que s’ha descrit han es-
tat recomanacions i solucions basa-
des en l’actitud, la formació i la sen-
sibilització dels menors envers un ús
responsable i acurat de la xarxa.
Però hi ha programes creats per
controlar i filtrar el que els infants i
els adolescents fan, veuen, cerquen i
troben a Internet. Es tracta dels pro-
grames de filtratge. El filtratge dels
continguts a la xarxa és sens dubte

un tema que
aixeca contro-
vèrsia; pot re-
sultar una me-
sura comple-
mentària i in-
teressant ade-
quada per pro-
tegir els me-
nors dels possi-
bles riscs d’In-
ternet. Però és important recalcar
aquest caràcter de complementarie-
tat, ja que no hi ha cap programa de
filtratge que sigui 100% eficient.
De tota manera a continuació s’ex-
posa una llista de programes que es
poden emprar en cas de necessitat:

• OPTENET
(http://www.optenet.com)

• CYBERPATROL
(http://www.cyberpatrol.com) 

• NAOMI
(http://www.radiance.m6.net/s
panish.html) 

• KIDKEY
(http://www.kidkey.com/sp) 

• NET NANNY –Anglès–
(http://www.netnanny.com) 

Xarxa Segura IB

El projecte Xarxa Segura IB 
i els seus objectius

El projecte Xarxa Segura IB in-
tenta fomentar una manera d’utilit-
zar les noves tecnologies per part de
tots, especialment per part dels me-
nors, que redueixi els riscs i incre-
menti les seves possibilitats a partir

d’un ús eficient, raonat, crític, res-
pectuós, basat en el coneixement de
la realitat que conté Internet i adap-
tat a les necessitats de cadascú.

Especialment dirigit a pares i ma-
res, mestres, bibliotecaris i, en con-
junt, a totes aquelles persones que
tenen infants i joves a càrrec seu, el
projecte inclou aquests objectius:

• Fomentar el coneixement de les
possibilitats d’Internet, espe-
cialment entre els menors. 

• Fomentar un ús responsable i
acurat de la xarxa entre els me-
nors.

• Conscienciar la societat de les
possibilitats i dels perills de l’ús
d’Internet per part dels menors.

• Fomentar la participació dels
responsables de l’educació dels
menors –pares i mares, profes-
sors, etc.– en la promoció d’un
ús responsable d’Internet.

• Fomentar la col·laboració d’en-
titats, tant de caire públic com
privat, en la promoció de la se-
guretat a la xarxa. 

• Aportar recomanacions i eines
que ajudin a fomentar un ús
responsable d’Internet.

Tots aquest objectius es concre-
ten en el web http://www.xarxase-
gura.net, en el qual podeu trobar,
entre altres coses:

• Agenda de notícies i butlletí
mensual, en què es recullen pe-
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• Ajudar-los a cercar informació
per als treballs de l’escola. Ana-
litzar aquesta informació ple-
gats i fomentar el diàleg sobre el
contingut de la informació ob-
tinguda.

• Parlar-hi sobre el que fan i
veuen a Internet de la mateixa
manera que es parla sobre altres
temes (escola, amics...).

• Vigilar si presenten canvis acti-
tudinals sobtats a casa i mostren
problemes d’adaptació i rebuig
a l’escola i als seus espais d’inte-
racció; poden ser símptomes
que poden advertir sobre possi-
bles situacions d’assetjament
cap a l’infant.

• És una etapa favorable per fo-
mentar una actitud crítica da-
vant el màrqueting i el consu-
misme desmesurat. 

Entre els 13 i 17 anys

És força habitual que els adoles-
cents passin per etapes de baixa au-
toestima, que cerquin l’aprovació i la
inclusió en el grup d’iguals –en

aquestes edats, la
socialització de la
persona té un alt
contingut grupal
i els amics es con-
verteixen en ele-
ments molt im-
portants en la
vida dels adoles-
cents– i que, en
certa manera com
a conseqüència
d’això, es mostrin
menys actius a

l’hora de complir les expectatives
dels seus pares. Els adolescents ne-
cessiten per una part trobar la seva
identitat grupal i per una altra sen-
tir-se independents. Són persones
madures que poden interactuar amb
el món que els envolta de manera
raonada i crítica. En general, com a
estratègia de reafirmació personal, es
mostren molt interessats per tot allò
que els resulta innovador i que pugui
trencar amb maneres de fer i de pen-
sar dels seus majors.

Els adolescents veuen en la xarxa,
bàsicament, una eficaç eina d’inte-

racció i comunicació i un espai d’oci.
Així, els usos més freqüents dels ado-
lescents són: participar en xats, co-
municar-se amb els seus amics a tra-
vés dels sistemes de missatgeria ins-
tantània (Messenger, ICQ, AOL
Aim...), enviar missatges a través del
correu electrònic, jugar en línia, des-
carregar-se música, pel·lícules i logo-
tips i tons per al telèfon mòbil, etc.
També utilitzen Internet com a font
d’informació i consulta, encara que
amb menys freqüència que les activi-
tats esmentades abans. Sobretot els
adolescents –els al·lots– cerquen so-
brepassar límits i és habitual que
mostrin interès per pàgines d’humor,
de continguts violents i, fins i tot, de
contingut explícitament adult.

Què cal fer?

• Advertir-los que no tot el que
apareix a Internet és verídic ni
moralment correcte. Per fer-ho
es poden posar exemples de
webs que fan apologia del terro-
risme o exaltació de la violèn-
cia, etc. Es poden utilitzar, de
tota manera, milers d’exemples
que poden servir per encetar-hi
un diàleg. És important que l’a-
dolescent doni el seu punt de
vista i que senti que té el mateix
valor que el dels pares.

• Parlar-hi sobre la amoralitat de
molts dels continguts que es tro-
ben a Internet i de la necessitat
de ser crítics envers aquests.

• Advertir-los que trobar-se fora
del ciberespai amb algú que han
conegut a Internet pot ser peri-
llós.

• Advertir-los que és probable
que les persones que coneguin a
Internet no siguin qui realment
afirmen ser.

• Estar atents al temps que passen
a Internet i pactar horaris per
emprar la xarxa com a eina per
als estudis i com a espai d’oci.

“Hi ha programes creats per controlar i
filtrar el que els infants i els adolescents
fan, veuen, cerquen i troben a Internet.
Es tracta dels programes de filtratge”

“El projecte Xarxa Segura IB intenta
fomentar una manera d’utilitzar les noves
tecnologies per part de tots, especialment
per part dels menors, que redueixi els riscs
i incrementi les seves possibilitats”



t
r

e
s

q
u

a
r

t
s

35

riòdicament les darreres notícies
referents a la xarxa i als seus usos.

• Recursos documentals, intro-
duïts en una base de dades d’ac-
tualització permanent.

• Directori d’entitats, amb una
relació dels projectes i les insti-
tucions més destacables en la
difusió, la investigació i el des-
envolupament de les noves tec-
nologies de la informació i la
comunicació.

• Assessorament i consultoria
personalitzada per a aquelles
persones que ho demanin a tra-
vés del web.

• Recomanacions, per a infants,
joves i adults, sobre l’ús respon-
sable de la xarxa.

• Descàrrega de recursos.

El Segell Xarxa Segura IB

El Segell de Xarxa Segura IB està
destinat a totes aquelles entitats i
persones de les Illes Balears que
tenguin un web i que estiguin inte-

ressades a fo-
mentar un ús
responsable
de la xarxa
per part dels
menors.

El segell ac-
tua com un
bàner o vincle
gràfic que en-
llaça el web de

l’entitat o la persona interessada amb
el web de Xarxa Segura IB, on hi ha
tot tipus d’informació, recursos, no-
tícies, etc., amb l’objectiu principal
de promoure l’ús segur i responsable
d’Internet entre els ciutadans més
joves de les Illes Balears.

Els webs que allotgen el segell es-
tan certificats com a llocs adients
perquè els pugui visitar qualsevol
menor, alhora que participen acti-
vament en la campanya de promo-
ció de l’ús responsable d’Internet
que promouen:

• la Direcció General de l’Oficina
de Defensa dels Drets del Menor, 

• la Fundació IBIT,
• la Fundació Universitat-Empre-

sa Illes Balears,
• la Fundació “Sa Nostra”, i 
• la Universitat de les Illes Balears. 

Per obtenir el segell, es pot
sol·licitar a http://www.xarxasegu-
ra.net.

Recursos interessants per
fomentar la responsabilitat i la
seguretat dels menors a Internet

• http://enlaredprotegete.com.
Projecte que pretén fomentar
l’ús segur de la xarxa entre els jo-
ves. Conté materials i guies di-
dàctiques molt adequades per
treballar amb els menors.

• http://protegeles.com. Fun-
ciona com a línia de denúncia
sobre delictes comesos a me-
nors a Internet i també pretén
promoure la seguretat a la xar-
xa.

• http://www.cibercentinelas.org.
Projecte dedicat a la lluita con-
tra l’explotació i la pornografia
infantil.

• http://chaval.red.es. Depèn de
Red.es i tracta de fomentar la
seguretat a Internet.

• http://www.acosoescolar.info.
Web dedicat a lluitar contra el
ciberassetjament. Inclou una lí-
nia d’ajuda, informació per a
pares i per a menors.

• http://www.ciberfamilias.com.
Web amb informació i recursos
destinats a famílies i educadors.

• http://www.exprimelared.com.
Web molt adequat perquè el vi-
sitin els menors.

• http://www.educared.net. Per
fomentar l’ús educatiu de la
xarxa.

• http://www.capitannet.org. Per
fomentar l’ús segur de la xarxa.

“El Segell de Xarxa Segura IB està destinat 
a totes aquelles entitats i persones de les Illes
Balears que tenguin un web i que estiguin
interessades a fomentar un ús responsable 
de la xarxa per part dels menors”

publ icac ions

I aquí, com 
es diu tomillo?

A les Balears, especialment les
generacions més joves, quan algú
ens demana com es diu aquest plat
i de quins ingredients està fet, no
poques vegades tenim seriosos pro-
blemes per dir el nom en ma-
llorquí, menorquí o eivissenc.
Si un viatjant ens demana: “I
aquí com es diu tomillo?”, la
majoria dirà que no ho sap. El
problema és més greu quan
aquesta situació es reprodueix
entre dos illencs. Doncs bé,
n’Antònia Serrano acaba de pu-
blicar Cuina per a universitaris,
editat pel Servei Lingüístic de
la Universitat de les Illes Bale-
ars, que pretén ajudar els joves
“a familiaritzar-se amb la ter-
minologia catalana de la cuina i
de passada aprendre a divertir-
se cuinant algun plat. I si és en
grup, millor”, comenta l’escrip-
tora.

Tot i que aquest recull de recep-
tes s’adreça especialment a tota la
comunitat universitària, amb l’ob-
jectiu de difondre la llengua catala-
na mitjançant el lèxic de la cuina,

en realitat “va dirigit als joves en
particular, tant de cos com d’espe-
rit”, comenta Serrano.

En aquest llibre, de petit format,
s’hi inclouen un total de 33 re-
ceptes de cuina de les Illes Bale-
ars escrites en català repartides
en entremesos, primers i segons
plats, postres i begudes. Es trac-
ta d’una selecció de receptes ex-
tretes dels dos llibres publicats
anteriorment per la popular es-
criptora de llibres de cuina i po-
etessa: Receptes de na Tonina i
Més receptes de na Tonina, edi-
tats per Documenta Balear.

Les receptes que es troben a
Cuina per a universitaris es ca-
racteritzen per un procés d’ela-
boració senzill. De fet, el llibre
està pensat perquè els estu-
diants amb pocs o nuls coneixe-

U n dels grans plaers del viatjant és
assaborir la cuina local, demanar a la

gent o al cambrer que et desxifri el nom del
plat, com es diu un o un altre ingredient.
Aquest il·lusionant i sa costum de tot viatjant
inquiet i agraït forma part de les més belles
manifestacions interculturals entre el viatjant
i el resident en qualsevol país, regió, etc. 

“Cuina per a
universitaris
pretén ajudar 
els joves “a
familiaritzar-se amb
la terminologia
catalana de la cuina i
de passada aprendre
a divertir-se cuinant
algun plat”

Joan Fàbregues
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