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A World Wide Web converteuse no maior medio de co-
municación da historia da Humanidade, superando mesmo á 
radio e  á televisión. Grazas a Internet a comunicación humana evolucionou 
nas ultimas décadas como nunca o fixera. Tamén nos centros escolares se 
converteu nunha ferramenta imprescindible para o alumnado e o profeso-
rado.
Internet representa unha potente ferramenta educativa que ofrece un mun-
do de posibilidades para a  aprendizaxe pero tamén supón unha serie de 
riscos que ás veces poñen en entredito os seus evidentes beneficios. 
Nestas páxinas atoparás algunhas recomendacións que como profesor ou 
profesora considerarás de interese para asegurar unha  navegación segura 
do alumnado polo ciberespazo.

Hai un principio común a todas elas: non se debe facer en Internet 
nada do que non se fai na vida real. Ti debes animalo a que este 
principio guíe o seu rumbo pola Rede. 
De seguido, unhas cantas recomendacións.
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Formación
A competencia dixital do profesorado é fundamental, por iso é impor-
tante que o centro educativo teña unha política de formación relativa 
a Internet. Unha formación permanentemente actualizada asegura o 
coñecemento do profesorado sobre os conceptos relacionados cos 
riscos na rede e as posibilidades de facerlles fronte.



66 NAVEGA CON RUMBO

Seguridade
Convén ter unha boa seguridade nos equipos informáticos do centro 
e mesmo un plan de educación en seguridade informática que axu-
de aos usuarios a tomar conciencia tanto dos beneficios como dos 
perigos que presenta a Rede. 

Establecemento de normas
É necesario establecer unhas pautas de boas prácticas de 
utilización dos equipos informáticos nos centros que confor-
men un regulamento básico de uso dos equipos nas aulas de 
informática para preservar a integridade dos mesmos. Estas 
pautas pódenlle servir, ademais, ao alumnado como orien-
tación para o uso dos seus propios equipos no fogar. Cóm-
pre que as normas inclúan tamén tempos de utilización e a 
conveniencia de que un membro do equipo docente estea na 
aula de informática para asesorar á/ao alumn@ usuari@ do 
material informático.
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Cando chega o ciberacoso    
O ciberacoso é un novo xeito de acoso escolar de triste actualida-
de. Comprende diferentes tipos de acoso: pode ter un compoñente 
sexual, racista, homofóbico, etc., e presenta a novidade de que os 
causantes do mesmo se valen das novas tecnoloxías.
A comunicación entre pais, nais e o centro é, unha vez máis, funda-
mental tamén nos casos de ciberacoso. A comunidade educativa 
debe plantarlle cara a este novo xeito de acoso escolar, compro-
bando calquera indicio ou denuncia coñecidos e acudindo a instan-
cias xudiciais se fose necesario.
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Enlaces de interese

www.pegi.info
Sistema de clasificación de xogos por idades.

www.protegeles.com
Creada para a loita contra a pornografía infantil, dispón dunha liña de denuncia 
de webs con contidos inapropiados.

www.ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm 
Información do programa Safer Internet: o fortalecemento e a protección dos 
menores en Internet.

www.asociacion-acpi.org
Web da Asociación contra a Pornografía Infantil.

www.cibercentinelas.org
Canle para a loita contra a pornografía infantil e a eliminación e denuncia de 
contidos inaxeitados para os menores en Internet.

www.ciberfamilias.es
Sitio para pais, nais e educadores/as que queren coñecer máis sobre Internet e 
as medidas de seguridade para os menores.

www.inteco.es
Web do Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, que, entre 
outros contidos, inclúe unha oficina de seguridade para internautas.

www.tecnoadicciones.com
Con información sobre as tecnoadicións e as pautas para previlas.

www.iqua.net
Web da Agencia de Calidad de Internet, creada para promover a confianza e 
seguridade na Rede.

www.ciberbullying.net
Información sobre o ciberacoso e recomendacións para previlo e facerlle fronte.

www.internetsinriesgos.es
Con información e recomendacións para garantir unha navegación segura pola 
Rede.

www.pantallasamigas.net
Promove a utilización segura e responsable das novas tecnoloxías na infancia e a adolescencia. 

A continuación indicámosche algúns enderezos web 
nos que podes atopar máis información sobre como 
protexer aos menores dos riscos de Internet.


