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     Xerrada sobre els perills a Internet 
El mes de desembre els Mossos d'Esquadra van fer 
una xerada dirigida a l'alumnat 2n d'ESO de l'IES. El 
tema era  Els perills  a Internet.  L'ús  espontani  i 
generalitzat  d'aquesta  eina  entre  els  joves,  pot 
generar  abusos  i  delictes  sobre  els  quals  les 
autoritats han d'informar i és per això  que es fan 
aquestes  sessions  per  informar-nos  i  fer-nos  ser 
conscients  dels  riscos  que  pot  generar  la 
transmissió d'informació privada a la xarxa.

Primerament,  van  passar-nos  unes  diapositives  i 
diferents  fotos,i  a  mesura  que  passaven,  ens 
anaven explicant les diferents qüestions:

- Ús del  Messenger.  Vam continuar la sessió amb 
una  tanda  de  preguntes  com  per  exemple:''si 
sabíem sempre amb qui parlavem'',''si coneixíem a 
tothom'',''si agregàvem  gent que no coneixíem'','' si 
quedàvem  amb  ells  sense  saber  ben  bé  si  eren 
ells''...

Seguidament,  ens  fein  la  reflexió  perinent:  si 
parlem amb gent que no coneixem o bé pensem 
que el coneixem, podem córrer el risc  que esbrini 
coses personals de nosaltres sense saber-ho.

-  Suplantació  de  personalitat.  Hi  ha  molta  gent 
que és experta amb ordinadors i que pot esbrinar la 
contrasenya d'un amic teu i  saber com escriu, el 
tipus de lletra que utilitza i fer-se passar per ell i 
nosaltres  pensem  que  és  el  nostre  amic  i  li 
expliquem coses que ningú altre hauria de saber.

- La Webcam: Una altra cosa que fem és que quan 
marxem de l'habitació deixem la webcam oberta i 
algú  pot  entrar  al  nostre  ordinador  i  grabar  les 
entrades i sortides que fem, tot. El que podem fer 
es posar una tireta a la webcam i d'aquesta manera 
no poden gravar el que estem fent i la càmara no 
s'embruta. 

Alumnes xatejant a Internet

Recomanacions generals:

- És molt important no penjar fotos teves ni coses 
personals de la teva vida en espais interactiu com: 
el fotolog, flogup, metroflog, tuenti... 

Podrien agafar les teves fotos i la informació que tu 
no vols que la sàpiga ningú, la podrien utilitzar en 
contra  teu o  simplement  fer-ne un ús  incorrecte 
per “diversió”.

Un cas real:

Una nena de Mollet es va fer unes fotos despullada i 
les va enviar  a un amic seu. Algú va interceptar 
aquestes fotos i les va penjar en diferents pàgines 
web i al Youtube. 

Us  podeu imaginar  el  trauma que li  va  causar  a 
aquella noia veure's a la web. Actualment, li està 
costant refer la seva vida i superar aquest fet.

Mosso controlant la xarxa

Atenció amb els Antivirus:

Una pràctica molt generalitzada que s'ha de tenir 
en compte són els antivirus que es promocionen a 
la xarxa.

Cal saber que molts cops els mateixos creadors dels 
antivirus són els creadors dels virus que apareixen 
al nostre ordinador per tal que ens n'adonem de la 
seva eficàcia. 

Com a recomanació  important  cal  que mirem les 
propietats  dels arxius  de música i  pel·lícules que 
ens descarreguem d'internet per tal d'esbrinar que 
no incloguin cap virus.

Com a conclusió creiem que hem d'anar amb molt 
de  compte  amb  la  gent  amb  la  qual  parlem  i 
expliquem les nostres coses i també hem de tenir 
cura de les coses que escrivim als blogs. 


