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Aquesta setmana hem treballat els aspectes de la confidencialitat i 
la privacitat a Internet. A l’aula hem parlat sobre fotos i la 
informació personal que no cal que es comparteixi per Internet i 
sobre la importància que cadascú sigui responsable de les seves 
actuacions.  

Estaria bé que parlàssiu amb els vostres fills i us explicassin què 
hem treballat a classe i que us mostrin la feina feta. A més, ja que 
hi xerrau del tema, podríeu veure quins perfils utilitzen els vostres 
fills a les aplicacions de mòbil, consola o ordenador, i reflexionar 
sobre la idoneïtat de mantenir-la o canviar-la. 

  

 

 



✓ Compleix sempre les condicions i normes de les pàgines i aplicacions que utilitzes.
✓ Tengues en compte que no tens EDAT per usar les xarxes socials: WhatsApp, Instagram, Tik

Tok...
✓ No publiquis mai dades personals (nom complet, telèfon, adreça, centre en què estudies, ...). 

Usa un pseudònim.
✓ Revisa regularment la teua configuració de privacitat per assegurar-te que només les 

persones de confiança poden veure el que publiques.

Normes per al bon ús de les xarxes

✓ No li donis la teua contrasenya a ningú. No obris el teu compte en altres dispositius que no siguin el teu.

✓ No acceptis MAI sol·licituds de persones o perfils que no coneixes.

✓ No obris MAI missatges de procedència desconeguda.

✓ No has de publicar informació o imatges personals, o d’altres persones.

✓ Denuncia i bloqueja qualsevol usuari que publiqui o t’enviï continguts negatius o desagradables.

✓ No s’ha de confondre tenir “likes” o seguidors amb ser més popular o agradar més a la gent.

✓ Usa les xarxes i comunica’t sempre amb respecte, tracta els altres com t’agradaria que et 
tractassin a tu.

✓ No passis massa temps connectat/ada a les xarxes socials, recorda que és més important 
relacionar-te en persona.

✓ Si tens algun problema o et passa alguna cosa que no sigui normal, explica-ho als teus pares.


