WEBS I RECURSOS PER TREBALLAR EL CIBERASSETJAMENT

•

Canal Prioritario. AEPD (agència espanyola de protecció de dades). Per notificar i
aturar un ciberassetjament o qualsevol material de contingut sexual o violent que
circula per la xarxa
https://www.aepd.es/canalprioritario/

•

PDA Bullying
Web creada durant el temps de confinament, amb indicacions i recomanacions de
com intervenir durant aquest temps davant el bullying i ciberbullying.
https://pdabullying.com/ca/news/bullying-i-ciberbullying-durant-el-confinament

•

Projecte mind.u (Parc Taulí). Pàgina web adreçada als joves, perquè agafin el control
de la seva salut física i mental. Continguts molt actuals.
http://mind-u.cat/ca/bullying-i-cyberbullying

•

Maresipares (25 recursos per treballar bullying i ciberbullying)
https://maresipares.cat/recursos-per-treballar-el-bullying-i-el-ciberbullying/

•

FRIENDS, organització sueca que treballa en projectes relacionats amb el bullying i la
discriminació. Molt interessants els seus vídeos subtitulats a l’espanyol, que trobareu a
Youtube.
https://friends.se/en//

•

Web de Jordi Collell i Carme Escudé:
http://bullying.cat
Quadern de treball per als alumnes de tercer cicle de primària i secundària:
No t’enredis a la xarxa

•

Vídeos per treballar la intimitat personal i privada, i els riscs i incovenients de les TIC.
Antes de colgar tu imagen en la
web … piénsalo

Si no lo haces en tu vida normal,
¿por qué lo haces en internet?
Save the children.

Piénsalo antes de publicar

¿Por qué hacerlo en Internet?

¿Tienes privacidad de verdad en
las redes sociales? Pantallas
amigas

Protección online. No lo digas por
internet.

•

Guia per treballar amb joves. AEPD:
Tu decides en internet

•

Pautes per facilitar la comunicació i la convivència digital. Netiqueta.
http://www.netiquetate.com/
https://www.pantallasamigas.net/netiqueta-joven-para-redes-sociales-ciudadaniadigital-y-ciberconvivencia/

•

Altres webs d’interès:
✓ Web de Convivèxit amb recursos sobre l’ús de les TIC
http://www.caib.es/sites/convivexit/ca/as_de_tecnologies/
✓ IBJove. Tallers i xerrades sobre TIC
http://www.caib.es/sites/infojove/ca/tallers_i_xerrades_de_vida_digital__seg
ura_201920/
✓ Pantallas Amigas
https://www.pantallasamigas.net/
✓ Is4K
https://www.is4k.es/
✓ Red.es, Chaval.es
https://www.red.es/redes/es/que-hacemos/chavales
✓ Agència espanyola de protecció de dades
https://www.aepd.es/es
✓ Guàrdia Civil
https://www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/home_alerta.php

✓ Policia Nacional
https://www.policia.es/org_central/seguridad_ciudadana/unidad_central_part
_ciudada/art_ciudadana_poli_escuel.html

