El perillós joc que està de moda
A Facebook
VONVON DEMANA MASSA DADES A L’USUARI I TÉ UNA
PROTECCIÓ DUBTOSA
Últimament hi ha un joc a FACEBOOK (¿A qué famoso te pareces?) s´ha
colat insistentment als newfeed de molts usuaris.
El joc tracta sobre que t has de fer un selfie i aquest joc t edita la foto i et
transforma en un famós.

Per a jugar-hi ,Vonvon sol·licita a l usuari que faci clic al botó de connectarse per veure el resultat . Al fer-ho s’informa que al entrar al joc la
companyia rebrà informació (nom i cognoms, edat , sexe, país…) I tot allò
que consti com a “públic”.
Aquesta noticia l’hem escollit perquè ens ha cridat l’atenció i també
perquè ens ha semblat interesant.
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Només un terç de les escoles tenen un
pla anti “Bullying”
Quan al 2016 va morir el professor Abel Martínez a mans d’un
alumne d’institut, una de les mesures va ser crear un telèfon
d’assetjament escolar (900018018) ,que els primers dos mesos
va detectar gairebé 2.000 casos o sigui 33 situacions de bullying
diàries.
Van entrevistar a Ricardo, un nen de 16 anys que amb 7
adolescents acaba de tornar d’una iniciativa solidària contra el
bullying. Ell defineix el bullying com una droga.
“ Sents una superioritat, un poder , és adictiu ..però per un minut
de pujada envies un company a l’infern, li destrosses la vida”.
L’assetjament ara ja no acaba quan s’arriba a casa. Les xarxes
socials perpetuen insults i humiliacions i les fan públics.
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INTERNET SEGURA
A darrera de la pantalla s’ ha considerat que hi ha alguns riscs que hem de
conèixer per evitar problemes com ara el ciberbulling (fer bulling a través
d’ internet) .
Hem de tenir consciència de la identitat digital i saber guardar les dades
personals,( fotos, contrasenyes…) detectar abusos ,saber demanar ajuda a
les persones adultes i saber protegir el nostre perfil.
Internet segura és un programa de La Generalitat de Catalunya, que ens
ensenya el perill d’internet i a saber navegar correctament.
L’objectiu del programa és sensibilitzar a la societat, especialment al
menors de la necessitat de fer un ús segur de la xarxa.
Aquesta eina va dirigida als pares i mares, educatius i professionals del
món educatiu.
Hem escollit aquest tema perquè creiem que es molt important saber
navegar correctament per internet.
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