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Reportatges

El xat,una nova eina de 
comunicació

El xat és una de les eines d'Internet més utilitzades i 
amb més atractius,  perquè et  permet conèixer  gent 
d'arreu del món, fer amics i compartir aficions, entre 
altres possibilitats .Fins i tot pot ser beneficiós per a 
persones que tenen dificultats de comunicació o de 
mobilitat, ja que els ajuda a posar-se en contacte amb 
altres  persones  .De tota manera,  és  important i  cal 
tenir  present  que  s'ha  d'anar  en  compte  i  que  cal 
prendre  determinades  precaucions  i  mesures  per 
evitar situacions de risc.

Modalitats de xat:

Hi ha diverses maneres de xatejar:

-pàgines webs: La majoria de pàgines són obertes  i 
públiques.  S'ofereixen  sales  de  xat  sobre  diversos 
temes basades  en la conversa escrita en temps real 
mitjançant el teclat.

-programes de missatgeria instantània: Els programes 
de missatgeria instantània més populars són el MSN 
(messenger)  i  l'ICQ.  Aquestes  aplicacions  no  són 
obertes  a  tothom,  i,  per  tant  permeten  escollir  i 
controlar amb qui volem fer un xat. 

A  més de  poder  xatejar  en  temps real,  en  aquests 
programes,  també pots  enviar  missatges  de  correu, 
missatges SMS o arxius, i algunes versions fins i tot 
permeten la telefonia en línia i el vídeo xat.

Alguns aspectes legals:

L'ús de qualsevol de les eines d'Internet està subjecte 
a legislació. En aquest sentit, és bo que sàpigues que 
la llei prohibeix expressament :

-La vulneració de la protecció de dades de caràcter 
personal.

-La violació de la propietat intel·lectual.

-El foment del racisme o la xenofòbia.

-La falsedat documental.

-L'amenaça.

-La difusió de missatges.

-La difusió de programes que trenquen els sistemes 
de protecció.

Per  un  Internet  més  segur  per  als  infants  i 
adolescents

Hi  ha  una  sèrie  de  llocs  webs  on  pots  ampliar  la 
informació sobre mesures i recomanacions per fer de 
la  xarxa  un  lloc  mes  segur  per  als  infants  i 
adolescents.  També t'informen de les línies directes, 
que  son  serveis  de  lluita  contra  la  presència  de 
pornografia  infantil  o  d'altres  continguts  il·legals 
(racisme, xenofòbia, nazisme, etc) a Internet.

Si  trobes  a  Internet  materials  que  et  sembla  que 
poden  ser  il·lícits,  també  pots  fer  una  denuncia 
anònima en webs determinades . El personal de les 
línies  directes  comprovaran  la  suposada  il·legalitat 
d'aquests  continguts,  i  si  escau es denunciarà a les 
autoritats. 

                                                                                        




