
Internet ha arribat a la majoria de les 
llars del nostre país. No es pot negar 
que Internet contribueix a a satisfer 
moltes de les nostres necessitats 
d'informació, coneixement i 
comunicació, així com una sèrie de 
recursos que afavoreixen les relacions 
personals.

Si bé Internet comporta més 
avantatges que no pas 
inconvenients, també és cert que el 
seu ús no està exempt de riscos, 
especialment en els menors, que 
com a usuaris de la Xarxa són molt 
vulnerables a determinades activitats 
delictives relacionades amb el 
contingut de la informació.

24 de febrer de 2011 a les 19:30 h.

Conferència – col�loqui

A càrrec dels Mossos d’Esquadra

INTERNET SEGURA PER A LA PROTECCIÓ DEL MENOR

En aquest sentit, els menors, són víctimes si accedeixen a continguts il�legals o nocius 
que poden afectar de forma greu al seu desenvolupament emocional, ens referim als 
webs de pornografia infantil, o els que fomenten el consum de drogues o pràctiques 
que poden portar a patir anorèxia o  bulímia, o bé webs que fomenten la violència. 
Aquest però són casos més extrems. 

No obstant moltes de les activitats habituals dels nostres fills i filles Internet i que podem 
no considerar perilloses comporten també un risc; ens referim en aquest sentit a que els 
menors no tan sols són víctimes potencials dels riscos d’Internet, si no que també en 
poden ser responsables per actes ofensius o il.licits sense ser-ne massar conscients. 
S’han denunciat diversos casos de menors que s’han posat en embolics per amenaçar 
o intimidar a través del correu electrònic, pàgines web, xats o fòrums o per publicar a 
la xarxa fotografies o imatges d’altres menors sense el consentiment dels seus pares o 
tutors.



Hi ha altres riscos, com publicar o ditribuir textos, dibuixos, música amb drets 
d’autor, abusos del comerç electrònic, no tenir contranseyes segures, els virus, 
tenir engegada la webcam, etc.

És per això que els menors i els seus pares han de ser conscients que els seus 
actes poden perjudicar a altres persones i que aquests poden tenir 
conseqüències.

Els pares tenen un paper molt important en la seguretat dels menors a la Xarxa. 
De la matexia manera que se’ls ensenya a anar pel carrer i a comportar-se, se’ls 
ha d’ensenyar a navegar per Internet de manera positiva i gratificant. 

Per tot, s’ha programat una conferència amb un contingut molt il.lustratiu i 
pràctic a càrrec dels Mossos d’Esquadra pel dia 24 de febrer de 2011 a les 19:30 
a l’escola. Per les mateixes dates, els Mossos també faran una xerrada als 
adaptada als nostres alumnes d’ESO; d’aquí la importància d’anar tots a una.

Estem conveçuts que les explicacions dels mossos seran de gran utilitat. Esperem 
comptar amb la vostra assistència. 

Us agrairiem confirmeu la vostra assistència a:
Tel. 93 225 13 24 

sfiga@voramar.cat
Sra. Sílvia Figa o Sr. Jordi Llorach 

24 de febrer de 2011 a les 19:30 h.
Escola Voramar

C/ Ramon Turró, 130-138
08005 Barcelona


