
Perill a les xarxes socials:!
Divendres 21 de febrer a les 17h: 8 famílies de 122…!!
El model del temps lliure: una clara diferència entre l’antic i nou…:!
Actualment els nens i joves destinen gran temps lliure a connectar-se al telèfon, ordinador, tauleta, 
Play, Wii  i ja no hi ha tant temps per llegir, jugar, parlar,… Per tant és un tema molt més important 
del que sembla i més quan ens ocupa moltes hores casi a diari.!!
El rendiment dels escolars molts cops és inferior de l’esperat i en part pot venir per la quantitat de 
distraccions que poden trobar en xarxa, desde missatges de watsapp, a mails, a fotos enviades, a 
notificacions de qualsevol cosa, a…!!
Internet és un món d’una informació il·limitada, però gestionada per adults. Per tant els continguts 
a Internet estan pensats per gent ja adulta amb eines per triar allò que convé i el que no. Un nen o 
jove mai tindrà les eines necessàries per defensar-se davant un assetjament, un engany o un 
munt d’informació que no sap ni com gestionar. Alguns exemples:!!
*amb 10 i 11 anys ja tenen mòbil i amb accés a internet.!
*una nena de P5 sabia com funcionava a la perfecció un “vibrador”.!
*un nen de 6è tenia 600 amics al Facebook.!
*nenes a partir de 10 anys reben ofertes de castings on els hi demanen fotos sense roba!
etc…!!
També hi ha un alt contingut  de jocs molt violents i amb missatges intrínsecs molt preocupants:!!
*un joc que treu la pell a un home i el tortura: Assassins Creed!
*un joc on entra en escena una prostituta: GTA (Grand Theft Auto): “tres criminales muy diferentes 
barajan sus probabilidades de supervivencia y de éxito: Franklin, ex delincuente callejero, ahora en busca 
de oportunidades de verdad y dinero serio; Michael, profesional ex convicto, cuyo retiro no es tan 
prometedor como él hubiera esperado; y Trevor, un maníaco violento motivado por la posibilidad de 
encontrar drogas baratas y el próximo atraco importante.”!!
…fins a quin punt no es limita l’accés a tot aquest contingut? i més quan sabem que:!!
*Els nens busquen xarxes socials específiques i jocs d’adults.!!!
Perills reals del dia a dia:!!
-Duplicats del Facebook i Instagram: la gent duplica un perfil d’algú i hi publica coses indecents, la 
resta d’usuaris creu que és el portal real de la persona i esdevé un gran problema per l’afectat/da.!!
-Assetjament constant a través de les xarxes. Cada setmana hi ha pares que denuncien  bulling, 
assetjament i més coses fetes als seus fills en mans d’un ex-novio, o company, o desconegut, o…!!
-Al Facebook no pots tenir perfil si no tens més de13 anys. A l’escola més del 80% dels nens i 
nenes amb 10 anys o més ja tenen Facebook. Cal vigilar molt i sobretot tenir-lo tancat!!
Un Facebook obert, com la majoria de gent té, equival a tenir fotos teves personals penjades pel 
poble (al forn de pa, super, parc, …) i que la gent que passa les pugui veure sense límit,…!!
-Els proxenetes poden accedir als menors enviant un missatge privat, fent-se passar per una 
agència de publicitat. Primer demanen fotos per un càsting, els hi van dient que van passant la 
selecció i quan es guanyen la seva confiança i aconsegueixen alguna foto en roba interior o 
desputllats, llavors els amenacen a publicar-ho al seu Facebook i a enviar-ho a les Xarxes si no 
els hi segueixen fent cas. A partir d’aquí les coaccions van a més i a Puigcerdà hi ha hagut fins i 
tot trobada física del menor amb l’abusador.!



!!
Aplicacions punteres entre joves:!
- Snapchat: entre els joves s’envien fotos desputllats, tens uns segons per veure-la abans no es 

destrueix, però es pot capturar i llavors tenir-la permanentment amb tú. Hi ha hagut un cas a 
Puigcerdà que la foto va arribar a tanta gent del poble que la noia i la família va haver de 
marxar-ne. Ara a l’insti entren als wc i es fan fotos bastant picants i se les envien.!

- Ask.fm: un tipus Facebook sense control dels pares on s’insulten, s’envien cites, i no paren de 
“xatejar", …!!

Marc legal:!
- Reenviar una foto d’un menor és il.legal. Si re-envies una foto d’algú menor desputllat com està 
passant amb el Snapchat se’t pot caure el pèl.!
- Els nens a partir de 14 anys són imputables!
- Injuria- insult!
- Calumnia-imputació!!
Seguretat:!
- Tema password: no fer servir el mateix codi per tot! un treballador de Puigcerdà un dia va 
demanar l’ipad al company de feina i la clau d’accés per entrar-hi en aquell moment. Aquest li va 
dir que ho usava per la majoria de coses  i uns dies més tard li va agafar la targeta visa i li va 
treure del banc 1500€…!!
- Estafa: falsa web guardia civil.!
- Estafa: pagina duplicada d’un banc.!
- Confiar i molt amb les webs que tenen encapçalament: Https://  (la s de seguretat) o que tenen 
un candau.!
- Hi ha programes de control parental: del temps conectats , de les webs i paraules que 
accedeixen, dels programes q poden fer...!!
Ningú està exempt de tot el que s’ha dit, i encara que ens pensem que vivint a Cerdanya quedem 
lluny de les influències, les xarxes socials arriben a tot arreu i el seu efecte és MOLT VIRAL!!



Es per tot això que com a pares val molt la pena estar al dia de tota aquesta problemàtica i estar-
ne informats per evitar i prevenir possibles incidents derivats d’un mal ús de les xarxes socials i 
internet.


