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Moltes escoles i 
instituts fomenten els 
hàbits segurs a la xarxa 
amb motiu del SID2021

Porten recursos a 

l’aula, organitzen 

xerrades, activitats 

de tot el centre, 

setmanes 

tecnològiques...



LA CLAU: 

Foment d’Hàbits

cibersaludables
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internetsegura.cat/habits-cibersaludables-joves/



Aprèn a protegir les teves dades 
No t’agrada que ningú et toqui el dispositiu digital! Ni tampoc el teu correu electrònic, ...

Per això l’has de protegir amb una contrasenya robusta, PIN o empremta

La privacitat és teva
Està molt bé fer vídeos, selfies... 

Recorda de no marcar on et trobes, a quina escola vas, 

en quin equip jugues o els llocs que visites sovint

Actua contra l’incivisme
No toleris els insults. La valentia no es demostra darrere d’una pantalla. 

Si algú et molesta, comenta-ho amb una persona de confiança.

Compte en caure als paranys 
Reps un missatge / SMS que et regala codis, un paquet que arriba, o 

regals increïbles. Encara dubtes?

Renova les aplicacions i el sistema 
Sabies que actualitzar apps i sistemes operatius és bàsic per 

estar protegit? Estigues al dia amb els teus dispositius

Consulta
la guia 



internetsegura.cat/quedatacasa-confinament-sentit-critic-digital/







Eines TIC per treballar

02



Capitalisme de vigilància





La informació digital cal que sigui tractada, editada i

emmagatzemada a les carpetes de xarxa corporativa,

al gestor de continguts i a les aplicacions que el

departament / centre educatiu posa a disposició.

La informació es pot reflectir en diversos formats, que

s’ha de poder tractar, classificar, arxivar i

emmagatzemar, seguint les mesures de seguretat

adients, segons la confidencialitat de la

informació continguda.

Cal abstenir-se de tractar i emmagatzemar informació

del Departament en el disc local o en suports externs.

Només podem emmagatzemar la informació en els

espais habilitats pel centre educatiu / Departament

(a dins de les aplicacions o a les carpetes del servidor

de xarxa establertes).

No podem fer còpies de seguretat en local de la

informació del centre educatiu en els mitjans

tecnològics emprats per teletreballar.

Les mesures de ciberseguretat:

• d'organització

• de gestió

• de protecció.

Certificació
https://www.esafetylabel.eu/

Normativa d’inici de curs
NOFC



Com xifrar

una carpeta 

d’arxius per 

enviar

Ús de zip / 7z

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cmd/tac/ciberseguretat/modul2/criptografia

https://www.7-zip.org/

https://www.7-zip.org/
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Com xifrar

en entorn 

Microsoft Office



Aplicacions de videoconferències

informe d'anàlisi funcional i de seguretat d’eines per a videoconferència

https://ja.cat/CFkoC



Aplicacions de videoconferències

informe d'anàlisi funcional i de seguretat d’eines per a videoconferència

https://ja.cat/CFkoC



Aplicacions de videoconferències

informe d'anàlisi funcional i de seguretat d’eines per a videoconferència

https://ja.cat/CFkoC
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Conscienciació a la 

comunitat educativa





Els menors de 14 anys no poden donar cap autorització i és 

necessari demanar autorització als pares.

10 qüestions a recordar:

1. Cal respectar les opinions de la

resta. Tothom té dret a expressar-se.

2. Cal respectar la resta com a persones. No

està justificat insultar, injuriar o calumniar

altres persones.

3. No podem amenaçar ningú a través

d’Internet, ni en converses públiques ni en

privades. Amenaçar és un delicte.

4. Hem de respectar la privacitat de la

resta. No podem publicar dades personals

d’altres persones sense la seva autorització.

5. Una fotografia d’una persona ha de ser

tractada com una dada personal. Evitem

publicar fotografies d’altres persones sense

l’autorització prèvia.



6. No podem llegir ni difondre els correus

electrònics d’altres persones si NO són

per a nosaltres.

7. No podem fer-nos passar per una altra

persona a Internet. És un fet molt seriós i

denunciable.

8. No hem de tolerar l’assetjament a Internet,

ni fora de la xarxa.

9. Si trobes continguts il·legals o que et

resultin especialment desagradables, has

de comunicar-ho als Mossos d’Esquadra

10. Hem de respectar els drets dels autors i

els creadors. No hem de piratejar llibres,

cançons, sèries i/o pel·lícules ...
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Drets d’infants i

adolescents

Superar l’esquerda digital.

Convertir l’educació i la tecnologia digital en els dos grans 

factors de facilitació i igualtat.

Antonio Guterres, Secretari General Nacions Unides
les 10 prioritats que es proposa a nivell mundial pels pròxims mesos

Gener 2021



AVUI NO 

HA VINGUT Dret d’imatge 

Els menors estan protegits de 
manera reforçada per la Llei 
Ley Orgánica 1/1982, de 5 de 

mayo, de protección civil del 

derecho al honor, a la intimidad

personal y familiar y a la propia

imagen.

Reglament General de 

Protecció de Dades
El dret a la protecció de dades té una 

protecció més amplia (qualsevol 

imatge o dades els protegirien). 

LOPDGDD, 3/2018 



Compartir 

fotografies de 

l’alumnat a les 

xarxes socials 

pot comportar 

riscos que cal 

tenir presents

internetsegura.cat/lexposicio-publica-dimatges-dels-infants/
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Recursos educatius

https://internetsegura.cat/educadors/



Mòdul 1: Ciberseguretat dels sistemes físics: dispositius

Mòdul 2: Ciberseguretat de la informació: dades i arxius

Mòdul 3: Seguretat en les comunicacions i en la compartició d'informació

Mòdul 4: Identitats i perfils

Mòdul 5: Benestar i salut

Mòdul 6: Ètica i civisme

“El curs amb els conceptes bàsics de la ciberseguretat i que 

desenvolupa tots els elements de capacitació que els docents 

necessiten per treballar”

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cmd/tac/ciberseguretat/



http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/tecinformacio/internet_segura/



internetsegura.cat


