
GUIA DE LES PERSONES CIBERMENTORES 
DE LES ILLES BALEARS



*Veureu que aquesta guia està feta tota en fe-
mení, perquè quan parlam d’éssers humans ens 
referim a persones, persones cibermentores, per-
sones responsables, persones víctimes, persones 
assetjadores, etc.
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QUÈ VOL DIR SER CIBERMENTORA?

Una cibermentora és una persona que té coneixements i 
reflexiona sobre Internet i, a més, n’és un referent per als seus 
companys i companyes, pel que fa a l’ús de manera intel·ligent, 
segura, saludable i ètica.

QUÈ FAN LES CIBERMENTORES?

#Aprendre: fan un curs de cibermentora (5 hores).
#Formar: formen les persones alumnes de 1r d’ESO.
#Escoltar: escolten els problemes que les companyes tenen a la 
Xarxa.
#Pensar: pensen i reflexionen sobre la millor manera d’usar In-
ternet.
#Comunicar: comuniquen als responsables els casos d’insegure-
tat a la Xarxa.
#Donar suport: donen suport a les víctimes de ciberassetjament 
escolar (ciberbullying), ciberassetjament pedòfil (grooming), sèx-
ting i altres problemes greus.
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#Fer xarxa: fan Xarxa amb totes les cibermentores de les Illes Ba-
lears i amb les companyes de mediació. 
#Viralitzar: viralitzen missatges per tal d’ajudar les companyes a 
millorar el seu ús de la Xarxa.
#Liderar: lideren projectes i accions per a la ciutadania digital.

COSES QUE SABEN LES CIBERMENTORES

1.  Que Internet és una ciutat invisible que té una població de 
4.000 milions d’habitants.

2. Que Internet no és un lloc segur.
3. Que a Internet hi ha moltes mentides.
4. Que la privacitat és molt important i està relacionada amb 

la seguretat.
5. Que estar connectat molt de temps no és bo i que Internet 

no ens ha d’impedir fer coses amb els nostres amics en 
directe.

6. Que la seguretat vindrà amb el coneixement de les eines i la 
responsabilitat i el respecte quan les usam.
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EINES I MATERIALS DE LES CIBERMENTORES
1. La dessuadora, perquè sigui fàcil que els companys i com-

panyes ens vegin.

2. L’indicador, perquè és més fàcil de dur als esplais, fa més bon 
portar i també ens veuen millor.

3. El grup de WhatsApp de les cibermentores del nostre centre, 
per comunicar-nos entre nosaltres i amb les persones res-
ponsables del projecte.

4. Instagram del centre, per poder difondre els missatges de bon 
ús.

5. Els pòsters d’IBJOVE, per penjar-los en els taulers de 1r d’ESO 
o del’institut, sobretot quan passa alguna cosa i volem donar 
una resposta amb un dibuix per a tothom.
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VALORS DE LES CIBERMENTORES

      1- La responsabilitat

      2- El respecte

      3- La solidaritat

      4- La compassió

      5- La imaginació

      6- La participació
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TÈCNIQUES PER IMPARTIR ELS TALLERS

• Sempre hem de començar presentant-nos.

• Xerra a poc a poc perquè et puguin entendre.

• Mira els ulls dels alumnes, així veuràs si ho han entès.

• Xerra una mica més fort del normal perquè et pugui sentir 
tothom i no es perdi l’atenció.

• No facis preguntes generals, fes-les a algú en concret i 
quan li facis assenyala’l amb el dit.

• Tingues en compte la gent que aixeca la ma i dona-li el torn 
quan puguis, la participació és molt important.

• Quan algú faci una pregunta o comentari intenta inte-
grar-los en el discurs del taller, si no ho tens clar, tracta de 
fer-li una pregunta que el faci reflexionar un poc més.
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TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
1- Els canals digitals de comunicació dels CIBERMENTORS/ES són:

GRUP DE WHATSAPP

a) Qui hi ha? El professorat responsable del projecte, cibermen-
tors i cibermentores del teu centre i professionals d’IBJOVE.

b) Què hi fem? Rebem materials, vídeos i imatges, que podem 
compartir amb els nostres companys i companyes. També ens 
serveix per comunicar-nos per fer reunions o coses extraor-
dinàries. Finalment, si teniu preguntes sobre el tema, estam tant 
els professors com el personal d’IBJOVE al vostre costat per res-
pondre i donar-vos suport en la vostra tasca.



7.GUIA DE LES PERSONES CIBERMENTORES DE LES ILLES BALEARS

INSTAGRAM

a) Tenim Instagram, @vidadigitalmessegura, que podeu seguir 
i on cada setmana trobareu consells interessants per a tothom 
sobre l’ús d’Internet; podeu reenviar les imatges a les vostres 
amistats i contactes per difondre-les.

b) Hi ha centres educatius que també tenen Instagram per tal 
de difondre les activitats i coses d’interès dels instituts; podem 
col·laborar-hi enviant els posts de vidadigitalmessegura.

2-Els canals presencials de comunicació:

LES CONVERSES

• Si algú ens ha d’explicar alguna cosa, s’ha de disposar d’un 
lloc amb un mínim d’intimitat i privacitat.

• Abans de respondre, pensa-ho bé, pots respondre a 
qüestions molt concretes, sobretot tècniques; si intueixes 
que són problemes grossos que requereixen assessora-
ment, abans de respondre-hi, parla amb la responsable 

http://https://www.instagram.com/vidadigitalmessegura/%3Fhl%3Des
http://www.instagram.com/vidadigitalmessegura/?hl=es
http://www.instagram.com/vidadigitalmessegura/?hl=es
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dels cibermentors al centre i en tot cas ella et dirà si hi pots 
respondre i com.

• Si el tema és d’assetjament escolar (bullying) o ciberasse-
tjament escolar (ciberbullying), directament comenta-ho 
amb la responsable del projecte al centre.

• Personalitzar la resposta (no hi respostes que vagin bé a 
tothom).

• Informar més no és informar millor (si dones molta infor-
mació, de vegades pots crear més confusió).

• Aclarir la informació de què es disposa, entendre què ha 
passat, qui són els participants, etc.

                    -No utilitzar un llenguatge massa tècnic.
                    -Informar amb objectivitat i de manera segura.
• Pots donar la teva opinió sobre el tema, però deixa molt clar 

que aquesta és la teva opinió, però evidentment n’hi pot 
haver d’altres.

Què podem fer?
• Ser assertiu i empàtic.
• No jutjar, ironitzar o semblar escèptic.
• No estar condicionat per creences o sentiments propis.
• Ajudar sense controlar.
• No mostrar irritació ni massa compassió.
• Tenir autodomini i ser coherent.
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CONCEPTES IMPORTANTS

#Informar: posar (algú) al corrent d’alguna cosa, donar-li’n            
notícia. Procurar-se notícies sobre algú o sobre alguna cosa.

#Orientar: informar algú de l’estat d’un afer, etc. perquè sàpiga 
manejar-s’hi.
Adquirir els elements de judici necessaris sobre una qüestió per 
poder actuar convenientment.

#Assessorar: assistir, donar consell com a assessor (persona 
que, pel seu coneixement especial d’un assumpte o d’una 
matèria, és l’encarregada de donar consell, d’il·lustrar, d’assistir 
a altri en una tasca, una empresa o una decisió).

ELS PÒSTERS I ELS POSTS

Els posts d’Instagram @vidadigitalmessegura són petits 
consells que amb bellesa i humor ens ajuden a totes a recordar 
com ser unes bones ciutadanes digitals.
Els posts estan pensats perquè en faceu difusió, per impri-
mir-los i penjar-los al tauler de la classe i de l’institut; en realitat 
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són una campanya de promoció de la ciutadania digital. N’hi ha 
més de 150, podeu a més triar els que vagin més d’acord amb 
les situacions que observeu a l’institut i així donau una resposta 
col·lectiva als problemes que vagin sorgint.

TÈCNIQUES D’OBSERVACIÓ

1- Coneix la diferència entre observar i veure. Per observar i veure 
necessites fer servir els ulls. Moltes persones fan servir els ter-
mes indistintament, però són accions molt diferents.
Veure és quan mires les coses sense la intenció de fer-les servir 
després. No memoritzes res ni tractes de buscar-li un sentit al 
que veus.
Observar és mirar el que està al teu voltant i recordar-ho per po-
der buscar-li un sentit o plantejar preguntes al respecte.

2- Sigues conscient del teu entorn. Un bon observador capta el 
seu entorn en lloc de limitar-se a donar-ho per fet. Mira al teu vol-
tant mentre camines cap a la botiga o condueixes a la feina. Co-
mençaràs a notar coses, per exemple quan la botiga de la canto-
nada ha canviat l’aparador. Si visites els mateixos llocs cada dia, 
comença a prestar-hi més atenció. Què notes en aquests llocs? 
Quins canvis hi ha? Què segueix sent igual? 

Després, tracta de recordar coses sobre aquests llocs per veure 
quants en pots recordar.
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3- Presta atenció als detalls. Comença a notar els detalls de les 
coses que deixes passar inadvertides. Estigues atent a les coses 
que podrien semblar insignificants, et fa conscient del teu entorn. 
Això et fa ser un millor observador.
Com més observes a propòsit les coses, més ràpid es convertirà 
en un hàbit.

4- No jutgis. Per ser un bon observador, has de ser neutral. Les 
observacions no inclouen els sentiments o judicis personals per-
què aquestes coses es basen en prejudicis. Quan els sentiments 
personals, les idees preconcebudes i els prejudicis s’involucren, 
les persones no miren el que està allà. Miren un objecte distor-
sionat per la seva percepció. Un bon observador ignora els seus
sentiments personals i veu les coses com són.
Per aconseguir-ho, comença per fer un pas cap enrere. Allunya’t 
del món que t’envolta. En lloc de pensar en l’experiència negativa 
que vares tenir amb una certa raça de ca, mira el ca pel que és.
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5- No corris tant. Per ser un bon observador, has de disminuir 
la velocitat. El ritme accelerat de vida durant el dia no et deixa 
temps per observar el món que t’envolta. Tracta de prendre certa 
quantitat de temps cada dia per observar el món que t’envolta. 
Fes coses noves o tracta de veure les coses familiars de
forma diferent.
Tracta de captar una foto cada dia. Però no qualsevol foto; pren 
fotografies de coses interessants que miris cada dia. Això pot 
ajudar-te a adonar-te del teu entorn i a prendre’t el temps per 
observar el que t’envolta.
Mira una nova obra d’art cada dia.

TÈCNIQUES PER ESCOLTAR

Amb disposició psicològica
• Estar amb tota l’atenció en l’interlocutor (ell és el món). Com 

més informació (útil) es tengui, major possibilitat de conduir 
millor.
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Observació de l’interlocutor
• Identificar el contingut de les seves expressions verbals.
• Identificar les seves emocions.
• Identificar el moment en què l’interlocutor desitja que el pro-

fessional parli i acabi el seu paper d’escolta.

Amb gestos i amb el cos
• Assumir una postura activa. Mantenir contacte visual.
• Adoptar incentius verbals per a qui parla: moure el cap de 

dalt   a baix, etc.
• Prendre notes, si escau.
• Utilitza to i volum de veu adequats.

Amb paraules
• Adoptar incentius verbals per a qui parla: ‘‘Ja veig’’, ‘‘sí, sí’’, 

‘‘um-um’’, ’’entenc’’, etc.
• Parafrasejar, repetir l’última paraula o utilitzar expressions 

de resum: ‘‘Si no he entès malament ...’’, etc.

Amb cura
• Sense interrompre qui parla. Sense jutjar.
• Sense oferir ajuda o solucions prematures; evitar la síndro-

me   d’expert, és a dir, donar solucions abans d’acabar l’in-
terlocutor la seva exposició.

• Sense rebutjar el que l’altra persona estigui sentint (ex.: ‘‘no 
et preocupis’’).

• Sense explicar ‘‘la teva història’’’ mentre l’altra persona ne-
cessiti parlar-te.

• Sense contraargumentar (p. ex.: si la persona atesa diu ‘‘tinc 
molts problemes’’, respondre ‘‘i jo també’’.

•  Donar respostes breus.
• Sense fer profecies.
• Sense convertir el cas particular en general.
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El CIBERASSETJAMENT ESCOLAR

Parlam de ciberassetjament escolar (ciberbullying) quan un nin o 
nina o adolescent és molestat, humiliat, amenaçat o assetjat per 
un altre nin/a o adolescent mitjançant l‛ús d‛Internet, el telèfon 
mòbil o altres tecnologies interactives i digitals.
De la mateixa manera que l’assetjament (bullying), aquestes 
conductes ens poden fer molt de mal. Es tracta que es respectin 
els nostres drets i de respectar els drets dels altres també en el 
ciberespai.

Què pot ser considerat ciberassetjament escolar (ciberbull-
ying)?:
•	 Amenaçar: enviar missatges amenaçadors o desagrada-

bles per WhatsApp o per Instagram.

•	 Robar contrasenyes, suplantar identitats: fer-se passar 
per una altrapersona en els xats, entrar en el seu correu 
havent-li agafat la seva contrasenya.
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•	 Instagram: publicar fotos reals o trucades amb comentaris 
ofensius, publicar escrits despectius, insultants.

•	 Ús o creació de webs amb continguts ofensius.

•	 Publicació de dades personals d’altres persones sense el 
seu permís.

•	 Enviar fotografies o vídeos per WhatsApp sense permís.

•	 Enregistrar fets d‛amagat o contra la voluntat de la víctima, 
agressions...

•	 Enquestes d‛Internet: amb voluntat de fer mal, p. ex.: “qui 
és la més grassa de l‛institut?” o “qui és el més imbècil de 
l‛IES?”

•	 En els jocs multiusuari: insults, amenaces, ús de llenguatge 
obscè o agressiu.

•	 Enviar programes brossa, virus, subscripció a llistes de 
pornografia, col·lapsar la bústia de la persona, etc.
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QUINA ÉS LA NOSTRA MISSIÓ COM A CIBERMENTO-
RES?

•	  Observar l’entorn i estar atenta a les emocions.

•	 Donar suport a les persones que se senten perjudicades.

•	 No jutjar les possibles persones assetjadores (abans de 
parlar i mitjançar amb tots els implicats no podem jutjar 
a ningú, pensa que no som jutges, som companys de 
tothom).

•	 Actuar amb naturalitat.

•	 Quan es percebi un cas clar d’assetjament, cercar l’ajuda 
d’un adult, la majoria de les víctimes no poden demanar 
ajuda, per això és fonamental que tu en demanis per elles.

•	 Si els adults no responen, insistir!
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COSES QUE NECESSITES SABER

#Privadesa

Totes sabem que és molt important tenir coses privades, coses 
que només compartim amb els nostres amics o familiars; la 
privadesa ajuda a crear el món personal, la qual cosa demostra 
que tots som éssers únics i ens ajuda a créixer sense tenir ne-
cessitat de donar explicacions i moltes coses més, però també 
és la nostra feblesa.

La privadesa està molt lligada a la seguretat, si gent que no ens 
aprecia té accés a la nostra intimitat, aquestes informacions 
sobre nosaltres es poden usar en contra nostra, per fer-nos mal, 
i és clar, si compartim coses personals en obert a Internet, d’al-
guna manera ens estam posant en perill perquè les pot veure i 
guardar molta gent.

Et recomanam que pensis què vols compartir amb la gent que 
estimes (privat) i el que vols compartir amb tothom (públic).

Allò que és privat ho compartim amb un nom que només co-
neixen els nostres amics i familiars, anirem a xarxes socials que 
garanteixin que només ho veuen ells i elles, construirem una 
identitat digital privada.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Privadesa
http://ca.wikipedia.org/wiki/Privadesa
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Allò que és públic té més a veure amb els nostres coneixe-
ments i habilitats, cosa que també és important perquè vol dir 
que estam compartim el que sabem i pot ser interessant per a 
algunes persones; també és fonamental per quan cercam feina. 
D’alguna manera, Internet ens ofereix demostrar el que sabem i
facilita la nostra imatge com a professional.

En general, s’ha de tenir molta cura de compartir amb tothom 
les nostres dades personals, sobretot el telèfon, l’adreça, el nom, 
l’edat etc., però també fotos de la nostra intimitat, o amb els 
amics.

Tan important és que et respectin com respectar les coses dels 
altres, ens hem d’avesar a no compartir informacions o fotos de 
persones sense el seu consentiment.

Tot el que té a veure amb la privacitat és tan important que està 
regulat per lleis i constitucions, la privacitat és un dret humà, per 
això no hem de banalitzar (no donar-li la importància que té) 
amb aquest aspecte.

Finalment hem de recordar que si traspassam els límits de la llei 
estam cometent un delicte.
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#Fakes

Totes sabem que a Internet hi ha moltes mentides, perquè com 
que és un lloc invisible fa que mentir sigui molt fàcil.

Per començar, hi ha molta gent que crea perfils falsos i que es 
fa passar per altres persones; també hi ha molts perfils que 
directament són falsos, creats
per robots o per les companyies de màrqueting, de fet un 10% 
dels perfils d’Internet no tenen ningú darrere.

Últimament hem sentit xerrar molt de les fakes news (les 
notícies falses), són aquelles que han estat construïdes amb 
informació o fotografies falses i que es difonen massivament 
amb l’objectiu de confondre o enganyar.

És molt important saber detectar-les perquè el seu efecte és so-
bretot manipulador, sense adonar-te’n canvien la teva percepció 
sobre altres persones, institucions, o sobre coses que passen; 
moltes d’elles (fakes news) pretenen també guanyar doblers a 
costa de la nostra innocència (a Internet ésser crític és vital, mai 
et refiïs de res sense haver-ho comprovat molt i bé), per exem-
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ple pots trobar el típic fake que el món s’acabarà demà, o l’altre 
molt comú que amb aquest producte creix el cabell dels calbs... 

D’acord, aquests són molt fàcils de desmuntar, però n’hi ha 
d’altres molt difícils de detectar i que moltes vegades poden, fins 
i tot, fer variar l’opinió pública amb l’objectiu de guanyar unes 
eleccions i això ja és molt més important. Per tant, la primera
recomanació és contrastar una notícia abans de creure-la i 
sobretot de reenviar-la, per no col·laborar innocentment amb les 
mentides de la Xarxa.

ALGUNS CONSELLS PER DETECTAR FAKES

•	 Qui signa la notícia? Si una notícia no està signada per 
ningú no té cap fiabilitat, però a més una notícia pot estar 
signada per algú fals, per això és important també que 
cerquis coses a Internet de l’autor o autora de la notícia, si 
és algú amb una bona reputació o no.

•	 És també molt important que pensem en les fonts d’infor-
mació, n’hi ha de molt fiables i n’hi ha que no ho són. Les 
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fonts d’informació científiques són molt fiables, l’Adminis-
tració també ho ha de ser i els mitjans tradicionals (diaris 
i televisió) també, encara que en aquest cas t’has de plan-
tejar que tenen sempre un punt de vista determinat i que 
una mateixa notícia pot ser donada de diferents maneres, 
també amb objectius manipuladors. Està molt bé quan 
t’interessa comparar les maneres de donar una notícia, i fer 
una petita reflexió per saber exactament què ha passat.

•	 És molt important abans de compartir, fer tota la feina an-
terior, i si finalment no ho veus clar, NO HO COMPARTEIXIS!

•	 No et refiïs de les notícies que tenen titulars molt cridaners, 
i faltes d’ortografia, el format de les notícies també diu 
coses.

•	 Un altre indicador és per notícies que només surten en un 
mitjà de comunicació, pot ser perfectament una notícia que 
has rebut per WhatsApp, però que no surt en els diaris ni 
res, això també t’ha de fer sospitar.

•	 La data en que s’ha escrit o penjat també és un bon indi-
cador, les notícies vertaderes solen sortir immediatament 
després del succés.
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•	 Les imatges també poden ser manipulades, per exemple 
s’agafen imatges d’una altra cosa que ha passat anterior-
ment, i sempre pensa que els vídeos són també fàcils de 
manipular, posa en dubte les imatges i el vídeos que vegis.

•	 De vegades també pots rebre notícies o missatges que 
semblen de fonts oficials, fins i tot del banc, les adreces són 
molt semblants a les reals, mira sempre bé l’adreça de la 
notícia o missatge.

•	 Totes ens podem equivocar, o sigui que encara que la notí-
cia te l’enviï un amic o familiar, no té per què ser veritat.

#Control del temps en pantalla

Les pantalles són realment atractives, ens agraden molt, ens 
ajuden a passar el temps d’espera, ens allunyen dels proble-
mes, ens ajuden a estar comunicats amb moltes persones 
alhora i també ens van bé per mostrar-nos al món. Són, a més, 
molt pràctiques; tenim a la nostra butxaca tot el coneixement 
del món, tots els nostres amics i coneguts i un munt de jocs 
fantàstics. 
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En realitat, són tan atraients que de vegades ens oblidam de la 
resta de coses: les converses en directe, les excursions i la na-
tura, els moviments, les olors, la passió... La vida presencial és 
molt més arriscada, de vegades pot fer por dir alguna cosa a la
cara, o passar una entrevista de feina, o pujar a l’Everest, però 
les sensacions són molt més fortes, emocionants i vitals, per 
això val la pena viure-les amb totes les seves conseqüències!

CONSELLS PER CONTROLAR EL TEMPS EN PANTALLA

•	 Intenta fer-te espai i temps sense mirar el mòbil.

•	 Quan estàs amb amics gaudeix de les converses, obser-
va’ls, intenta entendre’ls i connectar amb ells (oblida el 
mòbil i viu el moment).

•	 Als restaurants o bars, concentra’t en el menjar, assabo-
reix-lo, pensa en els gustos i compara’ls.
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•	 A la natura, respira, olora, mira el cel i els niguls.

•	 A la nit, procura dormir com un tronc, és un plaer genial, 
somnia coses bones.

•	 Jugar és molt divertit, però si ho fas per fugir dels “mals 
rotllos” no funciona, en general quan acabes de jugar els 
problemes segueixen.

•	 Encara que tots estam enganxats a les pantalles, grans i 
petits, està molt bé tenir temps per xerrar i fer coses junts; 
no esperis que els teus pares et diguin que deixis el mòbil, 
al contrari, de vegades pots ser tu qui els ho diguis.

•	 Fes cas del teu cos, quan et comenci a fer mal l’esquena o 
el cap, o et piquin els ulls, atura, tanca el dispositiu (mòbil, 
tauleta o ordinador) ves a la cuina i menja una fruita, fes 
estiraments i xerra amb algú. Pensa que el mal d’esquena 
o de cervicals es tornen crònics i significa tenir dolors per a 
tota la teva vida.
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•	 Pensa que ets tu la propietària d’aquests dispositius, no 
deixis que et comandin, apaga i encén quan vulguis, estar 
enganxat és com una presó.

•	 Sortir de casa sense mòbil és fantàstic, et farà estar pen-
dent de les coses que passen al teu voltant i connectaràs 
molt millor amb l’ambient.

#Contrasenya

•	 La contrasenya és molt important, és la porta a les nostres 
coses d’Internet i és la nostra responsabilitat gestionar-la 
per tal que protegeixi bé les nostres dades i continguts i no 
puguin ésser usats en contra nostra.

•	 La contrasenya és el primer gran secret de tots, durant la 
infància només l’han de tenir els teus pares, després ja no 
cal, però és important que no la comparteixis ni amb el teu 
millor amic.
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•	 Recorda sempre tancar la sessió dels teus llocs a Internet, 
sobretot quan usis un dispositiu que no sigui el teu.

•	 Una bona contrasenya ha de tenir lletres majúscules i 
minúscules, números i signes de puntuació.

•	 Una contrasenya robusta ha de tenir mínim 8 dígits, i l’has 
de tenir apuntada dins una llibreta especial.

•	 És important que no repeteixis la contrasenya a totes les 
xarxes socials i a més recorda canviar-la cada mes i mig.

•	 Has de saber que si entres en un lloc de qualcú sense el 
seu permís i fas servir les seves dades o la seva identitat 
digital estàs cometent un delicte, i pots ser denunciat o si 
t’ha passat pots denunciar-ho.
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ÉS IMPORTANT DISTINGIR ENTRE AQUESTS DOS CONCEPTES:

*Un furoner o una furonera (anglès hacker) és una persona apas-
sionada per la informàtica que té un gran coneixement de les 
xarxes i els sistemes informàtics i un viu interès per explorar-ne 
les característiques i per posar a prova les seves habilitats en 
aquest àmbit. [1]  Pot, entre d’altres, introduir-se en un sistema 
informàtic per demostrar-ne la vulnerabilitat, sigui de manera 
legal, encarregat per una empresa o servei públic, per provar-ne 
la seguretat, sigui de manera espontània o il·legal, per exhibir 
les seves habilitats. [2]  Es distingeix del pirata informàtic perquè 
aquest segon opera amb ànim criminal.

Un pirata informàtic és una persona que s’introdueix il·legalment 
en un sistema de seguretat informàtic amb la voluntat de 
produir-hi un perjudici o de treure’n un profit. [1][2]  El pirata es 
distingeix del furoner (anglès hacker) perquè aquest darrer és 
una persona apassionada de la informàtica que, entre altres
habilitats, pot fer d’intrús sense ànim de profit o de perjudicar. 
[3]  Ambdós poden utilitzar les mateixes tècniques i aptituds, 
però ho fan amb una motivació totalment diferent.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Furoner
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pirata_inform�tic
http://ca.wikipedia.org/wiki/Furoner
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pirata_inform�tic
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#WIFI

Wifi és una tecnologia de xarxa local sense fils que permet a un 
dispositiu electrònic intercanviar dades o connectar a Internet 
(Viquipèdia).
Has de tenir en compte que hi ha programes que poden esbri-
nar la contrasenya de la teva WIFI, per això és important canviar 
la contrasenya que ens dona la companyia telefònica.

* Per això hem d’anar al panell de configuració de l’encamina-
dor (router), i normalment escriure 192.168.1.1 a la barra de 
direccions del navegador. Si no funciona, hem de prémer les 
tecles Windows + R i escriure CMD, aleshores premem Intro i 
dins la línia de comandaments hem d’escriure IPCONFIG. Aquí
trobareu quina és la porta d’enllaç predeterminada que heu 
d’escriure al navegador.
De vegades ens connectam a WIFI que no té contrasenya, pel 
carrer o en un bar, això no és segur perquè els que hi tenen ac-
cés podrien introduir-se als nostres dispositius i veure i manipu-
lar la nostra informació.



29.GUIA DE LES PERSONES CIBERMENTORES DE LES ILLES BALEARS

#Antivirus

Tots i totes sabem que és molt important tenir instal·lat un an-
tivirus a tots els nostres dispositius sense excepció (ordinadors, 
tauletes, mòbils), però és important, a més, tenir-lo actualitzat 
perquè els virus van canviant. També es vital tenir referències 
de l’antivirus que ens estam davallant per instal·lar-lo, perquè 
de vegades et poden enganyar i que et davallis un virus pensant 
que et davalles un antivirus!

També és molt important estar informat dels tipus de virus i 
d’antivirus, per això teniu aquests enllaços a la Viquipèdia:

•	 Un  antivirus  és un programa informàtic utilitzat per pre-
venir, detectar i eliminar virus informàtics maliciosos. La 
majoria d’aquests programes també estan capacitats per 
detectar altres amenaces com eines d’intrusió, enregistra-
dors de teclats, troians, cucs,  dialers  i programari espia. [1]

•	 Un virus informàtic és un segment de línia de codi que altera 
el funcionament normal de l’ordinador, sense el permís o el 
coneixement de l’usuari. Encara que popularment s’inclou 
el programari maliciós dins els virus, en el sentit estricte 
d’aquesta ciència els virus són programes que es repliquen 
i s’executen per si mateixos. Els virus, habitualment, reem-
placen arxius executables per uns altres, infectats amb el 
codi del virus. Els virus poden destruir, de manera intencio-
nada, les dades emmagatzemades en un ordinador, encara 
que també n’existeixen altres més benignes, que només es 
caracteritzen pel fet de ser molestos.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Antivirus
http://ca.wikipedia.org/wiki/Virus_inform�tic
http://ca.wikipedia.org/wiki/Antivirus
http://ca.wikipedia.org/wiki/Virus_inform�tic
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Totes sabem que quan fa una estona que estam a l’ordinador 
ens fa mal l’esquena, de vegades el cap, i ens piquen els ulls; és 
important que seguem bé i que protegim els nostres ulls, són 
per a tota la vida...
Consells bàsics per evitar els mals derivats de les males pos-
tures en fer servir els dispositius digitals (mòbils, ordinadors, 
tauletes, etc.).

•	 Asseure amb l’esquena recta i recolzada al respatller, amb 

els peus tocant a terra i sense encreuar les cames.
•	 Utilitzar una taula i una cadira amb les dimensions apropia-

des.
•	 El teclat a l’altura dels colzes.
•	 La pantalla separada a 60 cm i fer un descans cada hora.
•	 Una bona il·luminació de la sala.
•	 D’aquesta manera evitarem un desgast excessiu i aconse-

guirem un rendiment més alt.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Ergonomia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ergonomia
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Síndrome visual informàtica 

Com evitar-la, especialment en èpoques en què no et pots 
desenganxar de la pantalla? Doncs mirant de parpellejar més 
i millor, apartant la vista a intervals freqüents i enfocant a indrets 
allunyats per deixar descansar l’ull. 
També cal ajustar la brillantor de les pantalles. Idealment la llum 
ha de ser similar a l’ambiental, ja que l’ull s’adapta a la il·lumina-
ció general de l’ambient. Informa-te’n a Ara, Ciència.

De tant en tant cal esbrinar què diu Google quan posam el 
nostre nom, així podrem comprovar el que les altres persones 
veuen sobre nosaltres. És important que ho controlem perquè 
tenim dret a mostrar-nos com volem als altres. També és molt 
important que distingim el que volem compartir en privat, amb 
els nostres amics, o en públic, que serà sobretot per trobar feina 
o per compartir els nostres coneixements.

http://https://ca.wikipedia.org/wiki/Egosurfing
http://ca.wikipedia.org/wiki/Egosurfing
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Les xarxes socials

Avui en dia les xarxes socials són el nostre primer mitjà de 
comunicació amb els nostres amics i són molt útils i divertides, 
però d’alguna manera estam exposant la nostra informació més 
privada, per això et recomanam:

•	 Abans de donar-te d’alta a qualsevol xarxa social mira molt 
bé com funciona, les condicions de privacitat i les opcions 
que t’ofereix.

•	 Estudia i reflexiona sobre el que poses al teu perfil, pensa 
com ho veuran els altres.

•	 Intenta ser tu mateixa quan et mostris als altres.

•	 El respecte a la privacitat dels altres t’aporta molt de valor 
com a amiga i companya, això és el que et farà ser més 
popular, no hi ha res com un bon confident.
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#WhatsApp

Probablement sigui la xarxa que en aquests moments estam 
fent servir, és fantàstica però hi ha un parell de coses que et 
seran d’utilitat per no tenir problemes.

•	 No discuteixis, les discussions sempre s’han de fer en 
directe i a la cara, sobretot si estàs enfadada amb algú, 
pensa que de vegades el que has escrit en un moment 
d’irritació pot ser usat en contra teva, fins i tot tu mateixa 
et pots avergonyir o penedir-te del que has dit i, a més, les 
coses per escrit es magnifiquen i és molt més difícil fer les 
paus.

•	 Mai no enviïs ni reenviïs fotos d’algú a un grup sense el 
permís exprés de les persones que hi surten.

•	 Procura no ser massa insistent, de vegades hi ha gent que 
abusa dels missatges.

•	 Sigues discreta, procura no explicar tafaneries per aquest 
mitjà, es podrien compartir i fer mal a algú.
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•	 Les coses importants no les hem de dir per WhatsApp, 
quan has de donar una mala notícia, o una bona, o compli-
cada, és molt millor dir-ho en persona, així pots observar la 
reacció de l’altra persona, que ens aporta molta informació 
del que està sentint.

•	 Usa les emoticones, però usa-les bé, que tinguin sentit, 
atreveix-te a usar-ne de noves, les emoticones són molt 
importants per evitar els malentesos .

#Instagram

Instagram és genial, poder compartir els teus moments i les 
teves idees amb imatges i vídeos és un plaer, les respostes i 
els comentaris dels teus amics poden ser molt gratificants. De 
totes maneres, és important tenir en compte algunes coses per 
evitar problemes.

•	 Si el que comparteixes són autofotos (selfies) i coses de la 
teva vida privada, posa l’opció de privat i deixa només que 
les vegi la gent de màxima confiança.

•	 No posis fotos que no aprovarien els teus pares, si alguna 
vegada tens problemes no els podràs demanar ajuda.
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•	 No facis comentaris ofensius a ningú, la que quedarà en 
evidència seràs tu, ningú no vol amistats que t’ofenguin.

•	 No facis estadístiques en les quals el resultat et pugui fer 
sentir malament, aquestes estadístiques no són gens se-
rioses, i si el resultat no és com tu esperaves, et sabrà greu 
i baixarà la teva autoestima; tampoc no et pots prendre 
seriosament els èxits totals, les persones humanes sempre 
podem ser millors, tots tenim defectes i virtuts, som úni-
ques!!!!!

#Youtube

Youtube és el primer lloc on miram vídeos estranys, divertits, 
interessants, musicals, aprenem coses, cercam informació i, 
sobretot, també tenim canals.
Tenir un canal de Youtube, si tens coses interessants a dir, és 
fantàstic, pots aprendre moltes coses, com xerrar en públic, 
estar davant d’una càmera, etc.
Però aquí tens unes recomanacions que et poden ser d’utilitat:

•	 Youtube és vist per molta gent, milions, és important que 
et plantegis fins on vols exposar la teva imatge, és un tema 
molt seriós que cal pensar bé.
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•	 Quan comencis, pensa que Youtube et dona tres opcions 

per pujar un vídeo: públic, privat o ocult, aquesta darrera 
opció et permet fer vídeos i compartir-los amb els teus 
amics i familiars, així els podran valorar i donar-te consells 
per millorar.

•	 Si vols posar música de fons, escull-ne una de les que 
t’ofereix Youtube quan edites els vídeos, si no, tens el perill 
que la música tingui copyrigth i no te la deixin pujar.

•	 Fes vídeos curts, no ens agraden el vídeos massa llargs, 
són avorrits i ningú no els mira fins al final.

•	 No facis vídeos ofensius per ningú, pensa que et pot costar 
una denúncia.

•	 Al principi, desconnecta els comentaris, hi ha molts ene-
mics (haters), que et podrien criticar sense raó i et sentiries 
molt malament.
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•	 Sempre hi ha la possibilitat que un vídeo dels teus es vira-
litzi, la fama és molt difícil de controlar i et pot destrossar la 
vida.

•	 No pensis a ser youtuber, pensa a ser un bon comunicador, 
amb el temps potser Youtube desapareixerà, però ser un 
bon comunicador serà una habilitat molt interessant per al 
teu futur.

#Videojocs

Els videojocs són genials, representen gran part del temps d’oci 
de tothom, ens ho passem molt bé i a més aprenem moltes 
coses: a treballar en equip, idiomes, estratègies, etc. També 
adquirim moltes habilitats, rapidesa mental, agudesa visual, 
milloram els nostres reflexos, etc.
Però els videojocs tenen algunes coses que hem de tenir en 
compte:

•	 Jugam de vegades massa temps i això ens perjudica el 
cos; tracta de posar-te un límit de temps, hi ha aplicacions 
que t’ajuden a gestionar-lo.De tant en tant, quan s’acabi la 
partida, aixeca’t i fes alguna cosa, si penses seguir.
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•	 Els jocs són de moltes maneres, tracta de jugar a coses 
que siguin de la teva edat, és important.

•	 Si notes que jugar et posar nerviós i agressiu, és que tal 
vegada no et va bé, deixa-ho anar, hi ha moltes més coses 
que pots fer.

•	 Els jocs ENGANXEN, quan vegis que hi passes tant de 
temps que t’oblides de menjar i dormir, ja no tens amics 
reals; quan no pots jugar, et trobes molt malament i et 
desesperes, estàs ENGANXAT! La millor manera de des-
enganxar-te és desinstal·lar el joc, no esperis fins a aquest 
límit, juga a coses diferents i fes que la teva vida sigui 
equilibrada, i que el temps en pantalla sigui com mínim 
igual al que dediques a les activitats a l’aire lliure o amb 
amics reals.
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#Delicte:
 
•	 Assetjament i ciberassetjament.
•	 Suplantació de personalitat.
•	 Enviament d’imatges sense autorització explicita.
•	 Difondre, revelar, o cedir (reenviar) imatges o arxius a ter-

cers sense autorització explicita.
•	 Injuries i insults.
•	 Delictes d’odi.
•	 Infectar la xarxa amb virus informàtic, hackejar planes 

alienes.

#Conseqüències legals del mal ús de les TIC

•	 Has de tenir en compte que encara que el problema el pa-
teixis tu o el generis tu, la responsabilitat és del teus pares 
o tutors.

•	 A partir dels 14 anys la responsabilitat penal és compartida 
amb els teu pares.

•	 Has de saber les conseqüències judicials dels teus actes a 
Internet: Internament en regim tancat, internament en re-
gim obert, tractament terapèutic, llibertat vigilada, prestació 
en benefici de la comunitat, realització de tasques socioe-
ducatives.
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Recursos

Qué és el Policia Tutor

El policia tutor o referent és un membre de la policia local, amb 
formació específica, especialitzat a cooperar en la resolució de 
conflictes privats (Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de for-
ces i cossos de seguretat, art. 53 i) i en l’entorn escolar, assignat
expressament per solucionar-los. És un col·laborador pro-
per que facilita la resolució d’aquests problemes, incloses les 
conductes de risc relacionades amb nins/nes i joves dins el 
medi obert. Es tracta d’un policia local dedicat especialment 
a col·laborar amb el món educatiu i amb els professionals de 
l’àmbit social, sense perdre la condició d’agent de l’autoritat i tot 
el que representa.
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1 Alcúdia 651 890 978
2 Algaida 671 618 504
3 Banyalbufar 649 900 644
4 Binissalem 689 669 786
5 Bunyola 628 051 900
6 Campos 679 627 707
7 Consell 670 789 263
8 Deià 618 328 178
9 Esporles 630 780 657
10 Felanitx 608 378 946
11 Fornalutx 620 963 034
12 Inca 673 780 232
13 Llucmajor 669 387 266
14 Lloret de Vistalegre 636 230 821
15 Lloseta 669 777 754
16 Llubí 663 329 409
17 Manacor 672 612 586
18 Manacor -

Portocristo
672 612 523

19 Mancor de la Vall 687 526 362
20 Marratxí 627 424 981

Si necessites ajuda o vols tenir una persona de suport en 
aquests temes, pots posar-te en contacte amb el policia tutor 
més proper.

Illa de Mallorca
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21 Montuïri 660 062 287
22 Pollença 606 401 728
23 Porreres 669 694 319
24 Sa Pobla 664 246 454
25 Sant Joan 672 089 169
26 Sant Llorenç des

Card.
608 899 726

27 Santa Maria del
Camí

686421910

28 Sencelles 663 196 332
29 Ses Salines 637 316 880
30 Selva 619 900 112
31 Sóller 628 913 391
32 Son Servera 689 242 129
33 Santanyí 672 007 214
34 Vilafranca de

Bonany
676 058 632

Illa de Menorca

35 Alaior 646 018 726
36 Es Castell 628 592 076
37 Es Mercadal 683 241 427
38 Es Migjorn Gran 676 991 126
39 Ciutadella 630 264 623
40 Maó/ Mahón 681 167 510
41 Sant Lluís 618 633 042
42 Ferreries 650 892 644
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Illa de Menorca

43 Sant Antoni de
Portmany

690 852 427

44 Sant Josep de la 
Talaia

689 897 165

45 Sant Joan de 
Labritja

667 427 040

46 Santa Eulària del 
Riu

667 422 340

47 Eivissa 659 609 170
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PÀGINES WEB D’INTERÈS

En totes aquestes pàgines web hi trobaràs més informació i 
recursos per seguir aprenent sobre Internet de forma segura.

Vida digital:  http://www.vidadigital.eu

Internet segura: https://internetsegura.cat/

Edu 365: http://www.edu365.cat/internetsegura/

Internet segura Mossos d’Esquadra: https://mossos.gencat.cat/
ca/temes/joves/

Tu decides en Internet: http://www.tudecideseninternet.es/

Oficina de Seguridad del Internauta: https://www.osi.es/es

BIBLIOGRAFIA WEB

Per fer aquesta guia hem fet servir les següents fonts d’infor-
mació:

Viquipèdia (és ver que no és fiable 100%, però té moltíssima 
informació sobre el tema que ens interessa; en endavant, cer-
quem a la Viquipèdia, hi trobarem totes les paraules que tenen a 
veure amb el món digital).

http://www.vidadigital.eu
https://internetsegura.cat/
http://www.edu365.cat/internetsegura/
https://mossos.gencat.cat/ca/temes/joves/
https://mossos.gencat.cat/ca/temes/joves/
http://www.tudecideseninternet.es/
https://www.osi.es/es
http://www.vidadigital.eu
https://internetsegura.cat/
http://www.edu365.cat/internetsegura/
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