
Coneixes els ciberdelictes més 
comuns?

Com a docent, hauràs d’estar al dia de la legislació i les pràc-

tiques adequades per conscienciar i guiar els teus alumnes 

en el seu ús de la xarxa.

Violació dels drets a la imatge i a la intimitat: Privadesa

Tothom té dret a la protecció de les seves dades personals: informació numèrica, alfabètica, gràfica, foto-

gràfica, acústica o de qualsevol altre tipus.

Tots tenim el deure de respectar la privadesa dels altres. Els menors no estan eximits d’aquestes respon-

sabilitats i el desconeixement de la llei no eximeix de culpa.

Ningú no pot demanar a un menor les seves dades personals sense el consentiment dels pares si el 

menor no té encara complerts els 14 anys. Només els majors de 14 anys poden autoritzar el tractament 

de les seves dades de caràcter personal.

Ciberbullying o ciberassetjament

Insults, xantatges, coacció, humiliació, injúries i calúmnies per mitjà de les noves tecnologies.

L’assetjament escolar existeix des de fa molt de temps, però s’agreuja amb els nous mitjans de comunicació 

gràcies al desconeixement dels mateixos menors sobre la repercussió d’aquests actes. El principal problema 

és la gran difusió que ofereixen les noves tecnologies, que deixen la víctima sense cap intimitat.

L’anonimat en què s’emparen els assetjadors no és real; tota activitat a la xarxa deixa petjada, així que el do-

cent ha de conscienciar l’alumnat de les possibilitats que hi ha per identificar aquests actes i condemnar-los.

Grooming o Ciberassetjament a menors:

Un adult que contacta amb menors amb finalitats sexuals a través d’Internet.

Es tracta d’una forma d’assetjament on l’assetjador sol fer servir una identitat falsa per guanyar-se la confiança 

del menor abans de demanar-li contingut sexual.

 



Sèxting

Consisteix en l’enviament d’imatges i vídeos pornogràfics de menors a persones d’un entorn a través 

d’Internet.

Els motius que impulsen els menors a actuar d’aquesta manera solen ser les males influències, l’ànsia de 

notorietat, la diversió o una confiança extrema en el destinatari.

Correus falsos o brossa

Enviament de correus electrònics massius d’informacions falses o cadenes amb l’objectiu de recopilar adreces 

electròniques.

El més comú és alertar sobre virus que no existeixen.


