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(Mercat Russafa Interior, 2ª Planta)
46006, València

96 373 71 61

w
w

w
.u

n
io

d
ec

on
su

m
id

or
s.

or
g

www.uniodeconsumidors.org

Els teus fills  
i les teues filles
segurs en internet

Recomanacions per a un ús segur 
i responsable d’internet i xarxes 
socials per a menors 
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Acció amb el suport de



En familia
És aconsellable que pares i 

mares naveguen per internet. 

D’aquesta manera, es connecten 

conjuntament família i menors i 

aprenen i gaudeixen d’internet al 

mateix temps. 

Supervisió
És recomanable col·locar 

l’ordinador a una zona d’ús 

comú. Facilitarà la supervisió 

tant del temps d’ús com el 

control de situacions que puguen 

incomodar-li.

Temps  
de conexió
Tindre una raó per a estar 

connectat a la xarxa ajudarà 

a organitzar el temps que 

disposen per a utilitzar internet, 

evitant passar més hores de les 

necessàries. 

Privacitat
Ensenyar-los en què consisteix 

la privacitat. No contactar amb 

estranys i evitar la relació amb 

persones desconegudes. Explicar 

als xiquets i xiquetes que les dades 

personals són informació sensible 

i que poden ser utilitzades en la 

seua contra a curt, mitjà o llarg 

termini.  

Parleu
Fomentar el diàleg amb els fills i 

filles sobre hàbits de navegació i 

els seus riscs.

Les regles
Acordar unes normes d’ús clares. 

Els xiquets i les xiquetes han de 

tindre regles clares sobre el que 

poden fer o no i conéixer les seues 

conseqüències. 

Filtres
Utilitzar filtres de control d’accés a 

la xarxa. Així evitarà que accedisca 

a pàgines de contingut inapropiat.

Riscs
Recordar-los que no han d’intentar 

conéixer en persona a aquells o 

aquelles que només coneguen 

en línia. Els perfils falsos són cada 

vegada més enganyosos. Evitar 

invitacions de persones estranyes 

ajudarà a disminuir qualsevol tipus 

de risc.


