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na enquesta realitzada pel 
CESICAT a nois i noies i les 
seves famílies revela, entre 
d’altres conclusions, que 
els infants  utilitzen cada 

cop més l’ordinador i internet fora de l’es-
cola, i que augmenta de forma signifi ca-
tiva el percentatge de menors que tenen 
correu electrònic i que utilitzen serveis 
de missatgeria i xat, així com xarxes soci-
als, serveis que sovint fan servir per 
comunicar-se amb persones desconegu-
des, principalment a través del xats.

A aquest augment de la presència 
dels menors a la xarxa s’hi afegeix un 
major temps de connexió respecte 
d’anys anteriors i també una marcada 
tendència a navegar sols, sense la super-
visió dels progenitors, els germans o ger-
manes o d’altres adults que els tinguin al 
seu càrrec. En aquest últim aspecte, però, 
la percepció que els pares i les mares 
tenen del seu paper protector és molt 
diferent de la que expressen els seus fi lls, 
ja que si bé segons les respostes dels 
progenitors només un 10% dels menors 
enquestats naveguen sols, a partir de les 
respostes dels infants el percentatge 
puja fi ns al 45%. Aquesta divergència 
també es dóna en el coneixement que 
tenen els pares i les mares de l’ús de les 
xarxes socials per part dels seus fi lls i 
fi lles. Així, segons les dades facilitades 
pels adults, aquest ús seria d’un 35% dels 
menors, mentre que més del 70% dels 
infants afi rma utilitzar aquests serveis.

Totes aquestes dades, entre d’altres, 
posen de manifest que malgrat que hi ha 
cada cop un ús més important de la 
xarxa per part dels menors, aquest no va 
acompanyat, sovint, de les mesures de 
seguretat adequades per evitar riscos 
com el ciberassetjament. En aquest sen-
tit, un 39,3% dels progenitors enquestats 
consideren que no tenen prou informa-
ció sobre temes de seguretat informà-
tica, i més d’un 98% afi rma que els agra-
daria rebre informació sobre aquests 
temes.

Per tal d’alertar dels riscos que 
aquest ús d’internet i les xarxes socials 
pot comportar per als infants i adoles-
cents, i coincidint amb la commemora-
ció del Dia Internacional de la Seguretat 
de la Informació el 30 de novembre, el 
CESICAT ha editat la Guia ràpida perquè el 
menor navegui segur, un fulletó didàctic 
amb consells breus extrets de les princi-
pals recomanacions de la guia Protecció 
de menors. Navegació segura, també ela-
borada pel CESICAT i accessible a www.
cesicat.cat.

Recomanacions
La Guia ràpida perquè el menor navegui 
segur inclou una sèrie de recomanacions 
per garantir la seguretat dels infants i 
adolescents a la xarxa. Com a primera 
recomanació, és fonamental que l’ordi-
nador es trobi en un lloc comú de la casa, 
per poder supervisar de tant en tant el 
comportament del noi o la noia a inter-

net. Respecte la protecció de dades de 
caràcter personal, s’ha d’educar els 
infants i adolescents perquè mai revelin 
les dades personals ni les claus de serveis 
online (xat, xarxes socials, correu electrò-
nic, banca electrònica, etc.). Per evitar 
que siguin víctimes de pràctiques abusi-
ves, la guia recomana inculcar-los que no 
s’han d’establir relacions a Internet amb 
ningú que no coneguin personalment. 
Així mateix, cal conscienciar els nois i 
noies dels riscos de compartir imatges a 
la xarxa. D’altra banda, hem d’instal·lar i 
mantenir actualitzats antivirus, antimal-
ware i tallafocs per evitar virus i contin-
guts inadequats. És fonamental també 
mantenir una bona comunicació amb els 
infants perquè no amaguin els proble-
mes i estar informats per poder parlar 
amb ells amb coneixement de causa. En 
cas d’assetjaments de certa intensitat, cal 
posar-ho en coneixement dels organis-
mes competents així com prendre les 
accions legals que correspongui.

El CESICAT, com a organisme de la 
Generalitat de Catalunya que té entre les 
seves atribucions vetllar per una societat 
de la informació segura, du a terme dife-
rents tasques d’informació a les famílies, 
mitjançant xerrades a escoles, elaboració 
de materials, provisió de continguts web, 
preparació de materials per a jornades 
conjuntes amb els Mossos d’Esquadra i 
l’edició, ara, d’aquesta Guia ràpida perquè 
el menor navegui segur. Més informació a 
www.cesicat.cat. 

Nova guia amb recomanacions 
per a la navegació segura dels 
menors per la xarxa
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El Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya publica un 
fulletó didàctic per a famílies, mestres i educadors/es amb consells
per a garantir la prevenció i la seguretat de la navegació per internet 
dels infants i adolescents
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