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EDUCACIÓ EN CIUTADANIA DIGITAL

Recursos per a pares, mares i educadors/es

http://www.xarxasegura.net/

Internet segura per als menors de les Illes Balears

http://www.caib.es/sacmicrofront/home.do?
mkey=M1302051030441786240775&lang=es

Cberconviu:  Un servei  d'orientació  i  assessorament  on nins i  nines,  joves,
pares  ,  mares,  docents,  equips  directius  i  altres  agents  educatius  poden
contactar per demanar informació, notificar possibles situacions de bullying o
ciberbullying,  rebre  suport  i  cercar  vies  de  resolució.amb la  participació  de
l'Oficina  de Defensa de Drets  del  Menor, de  la  Guàrdia  Civil,  de  la  Policia
Nacional,  de la Policia Local (policia-tutor),  de l'Alta Inspecció Educativa, de
IBSMIA,  de  IB-Jove i  de  l'Institut  per  a  la  Convivència  i  l'Èxit  Escolar, neix
cIBerconviu,  un  servei  a  disposició  de  tots  els  membres  de  la  comunitat
educativa de les Illes Balears.

Un servei d'orientació i assessorament on nins i nines, joves, pares , mares,
docents,  equips  directius  i  altres  agents  educatius  poden  contactar  per
demanar informació, notificar possibles situacions de bullying o ciberbullying,
rebre suport i cercar vies de resolució.

http://www.protegeles.com/

PROTEGELES és una  Associació  sense  ànim de lucre  que sorgeix  com a
organització l'any 2002, si bé la Línia de Denúncia Contra la Pornografia Infantil
que li dóna nom funciona des d'octubre de 2001.

http://www.pantallasamigas.net/

PantallasAmigas és una iniciativa que té com a missió la promoció de l'ús segur
i  saludable  de  les  noves  tecnologies  i  el  foment  de  la  ciutadania  digital
responsable en la infància i l'adolescència.

http://www.inteco.es/

INTECO és un centre de desenvolupament de caràcter innovador i d'interès
públic d'àmbit nacional que s'orienta a l'aportació de valor, a la indústria i als
usuaris, i la difusió de les noves tecnologies de la informació i la Comunicació
(TIC) a Espanya , en clara sintonia amb Europa. El seu objectiu fonamental és
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servir com a instrument per desenvolupar la Societat de la Informació, amb
activitats pròpies en l'àmbit de la innovació i el desenvolupament de projectes
associats a les TIC, basat en tres pilars fonamentals: la recerca aplicada, la
prestació de serveis i la formació.

L'octubre del 2014 va canviar de nom passant-se a conèixer com a INCIBE

http://www.elmundo.es/tecnologia/2014/10/28/544f49a322601d67028b456d.html

Guies:
 http://www.injuve.es/sites/default/files/2013/46/publicaciones/Gu%C3%ADa%20de

%20actuaci%C3%B3n%20contra%20el%20ciberacoso.pdf (guia ciberacoso)

 https://www.incibe.es/file/oYGYNqvQbIO4I-UIHPH70w (Guia video-jocs)

 https://www.incibe.es/file/QeTWH8vXM1MtSH7Apl5n5Q (Identitat digital)

 https://www.osi.es/

La «Oficina de Seguretat de l'Internauta» (OSI) és un servei del Govern per
proporcionar  la  informació  i  el  suport  necessaris  per  evitar  i  resoldre  els
problemes de seguretat que poden afectar quan naveguem per Internet. OSI és
un servei de l'INCIBE 

Per dissenyar el teu espai de manera segura

http://www.xtec.cat/web/centres/convivencia/recursos/resconflictes/ciberassetja
ment_iguals

Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront el ciberassetjament entre
iguals

http://ticsdeprofes.blogspot.com.es/

Bloc sobre Internet en l'àmbit eductiu, prevenció de riscs i navegació segura

http://guiasaluddigital.com/

Bloc de Guillermo Cánovas (Fundador de Protégeles) on es pot aconseguir la
guia de salut digital

http://kidsandteensonline.com/

Bloc divulgatiu del mateix autor 
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Recursos per a infants i joves:

http://www.netiquetate.com/

Projecte de netiqueta jove per les xarxes socials

http://www.navegacionsegura.es/

Joc triviral, tipus trivial

http://www.cuidatuimagenonline.com/

Joc privial, el trivial de la privacitat

http://www.piensoluegoclico.com/

Recomenat per a joves de més de 15 anys

http://www.micueva.com/

Articles per a la reflexió:

Miles de niñas y adolescentes captadas por el movimiento pro-ana en internet

http://kidsandteensonline.com/2015/01/22/proana/

Entrevista al fundador de No Bully

http://www.eldiario.es/catalunya/Nicholas-Carlisle-castigo-consigues-escolar_0_
348915160.html

Generació «photocall»

http://www.lavanguardia.com/estilos-de-vida/20141121/54419994179/generacio
n-photocall.html

Adolescentes en la era de Instagram

http://politica.elpais.com/politica/2015/01/01/actualidad/1420136881_404916.ht
ml

¿Qué está haciendo internet con nuestra inteligencia?

http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/educacion/2014-11-11/que-est
a-haciendo-internet-con-nuestra-inteligencia_439706/

http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/educacion/2014-11-11/que-esta-haciendo-internet-con-nuestra-inteligencia_439706/
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/educacion/2014-11-11/que-esta-haciendo-internet-con-nuestra-inteligencia_439706/
http://politica.elpais.com/politica/2015/01/01/actualidad/1420136881_404916.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/01/01/actualidad/1420136881_404916.html
http://www.lavanguardia.com/estilos-de-vida/20141121/54419994179/generacion-photocall.html
http://www.lavanguardia.com/estilos-de-vida/20141121/54419994179/generacion-photocall.html
http://www.eldiario.es/catalunya/Nicholas-Carlisle-castigo-consigues-escolar_0_348915160.html
http://www.eldiario.es/catalunya/Nicholas-Carlisle-castigo-consigues-escolar_0_348915160.html
http://kidsandteensonline.com/2015/01/22/proana/
http://www.micueva.com/


PSICOLOGIA – SEXOLOGIA – EDUCACIÓ NO FORMAL – DIETÈTICA – NUTRICIÓ
C/ Pep Fuster “Panotxa”, 2 – 07500 Manacor – 971553012 – 657030107 – dia1mallorca@gmail.com


	Miles de niñas y adolescentes captadas por el movimiento pro-ana en internet

