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I. Algunes dades de situació

El Programa Internet Segura
 Impuls del Programa Internet Segura com a programa oficial de la Generalitat de Catalunya

per sensibilitzar i conscienciar la ciutadania:
 Crear cultura de ciberseguretat.
 Augmentar la conscienciació en diferents col·lectius, també els del món educatiu.
 Establir programes de formació de formadors per buscar efecte multiplicador i augmentar

capil·laritat del contingut.
 Promoure la col·laboració amb d’altres administracions o entitats públiques o privades per tal de

maximitzar l’impacte del programa

 La Comissió de Coordinació Interdepartamental del Programa Internet Segura permet la
compartició d'informació, la coordinació d'accions i l'establiment d'iniciatives conjuntes.

 Dept. Polítiques Digitals i Administració Pública. Acord de Govern 143/2018, 27 de novembre.
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internetsegura.cat

http://normativa.infocentre.es/sites/normativa.infocentre.es/files/noticies/20260445.pdf
https://internetsegura.cat/educador/
https://internetsegura.cat/educador/


I. Algunes dades de situació

Dia d’Internet Segura 2019

https://internetsegura.cat/definicio-projecte/dia-internet-segura/
https://internetsegura.cat/definicio-projecte/dia-internet-segura/
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Ús d’Internet i de mòbil d’infants i joves. Evolució segons edat

I. Algunes dades de situació

Ús d’Internet
dades AIMC

Ús de mòbil
dades pròpies

https://internetsegura.cat/families/normes-basiques-seguretat-fills/


Ús de mòbil anys 2016-2019. Evolució segons edat

I. Algunes dades de situació

dades
INE
i dades
pròpies
n: 650

Moderador
Notas de la presentación
2016 dades INE2019 dades Font pròpia (YoMo 2019)

https://internetsegura.cat/joves-i-xarxa/
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Hàbits de ciberseguretat d’adolescents amb mòbil

I. Algunes dades de situació

dades
pròpies
n: 650

https://internetsegura.cat/joves-i-xarxa/


Diuen haver estat víctimes d’assetjament a la xarxa

I. Algunes dades de situació



Diuen haver estat víctimes d’assetjament a la xarxa

I. Algunes dades de situació



II. Propostes de treball per a estudiants

Unitats didàctiques per a professors i estudiants
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P S
• Memory
• Joc del bon internauta
• Pensa i actua
• Bo i dolent
• Carnet del bon internauta

• Vídeofòrum
• APPtiva’t contra el 

ciberassetjament
• Campanya gràfica
• Instagram
• Curtmetratges contra el 

ciberassetjament

http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/tecinformacio/internet_segura/unitatsdidactiques/
https://internetsegura.cat/educador/unitats-didactiques-ciberseguretat-primaria/
https://internetsegura.cat/educador/unitats-didactiques-ciberseguretat-secundaria/

Moderador
Notas de la presentación
MEMORYEs planteja una activitat grupal, seguint la metodologia i la dinàmica del joc de taula Memory, que farà que els alumnes s’adonin de tot allò que fan bé i de tot allò que pot significar un risc.�JOC DEL BON INTERNAUTAEs planteja una activitat grupal, seguint la metodologia i dinàmica del joc de taula Joc de l’oca, que farà que els alumnes s’adonin de tot allò que fan bé i de tot allò que pot significar un perill.�PENSA I ACTUA!Es planteja una activitat grupalque ajudarà els alumnes a conèixer i identificar els diferents riscos que poden trobar a Internet i com han d’actuar davant d’aquests.BO O DOLENT?Es planteja una activitat individual, perquè els alumnes puguin diferenciar quina de les situacions dibuixades resol millor la conducta adient.CARNET DEL BON INTERNAUTAEs planteja una activitat individual que farà reflexionar els alumnes a partir de la resolució d’una sèrie de reptes que els permeti obtenir el carnet.�VIDEOFÒRUMEs planteja una activitat grupal on es proposa triar i veure un dels vídeos del llistat proposat i fer-ne una anàlisi seguint una pauta.APPTIVA'T CONTRA EL CIBERASSETJAMENTEn aquesta activitat es planteja programar una app en parelles amb l’editor Mobincube. Es programa l’app perquè resolgui els possibles decisions a prendre davant les situacions sobre ciberseguretat plantejades amb 4 diagrames de flux.CAMPANYA GRÀFICADifondre informació amb cartells és una forma excel·lent de transmetre un missatge o promoure una idea. L’ús social i de les comunitats com element de conscienciació ha estat efectiu al llarg de la història.INSTAGRAMEn aquest exercici de treball cooperatiu analitzarem un perfil d’Instagram i es treuran conclusions que es posen en comú amb la resta de la classe.CURTMETRATGES CONTRA EL CIBERASSETJAMENTParlar per telèfon o escriure no és suficient per conscienciar els adolescents contra el ciberassetjament. Fer-ho cara a cara o amb l’ús d’un petit vídeo no és una missió difícil. Cal ser organitzats per treballar en grup: definir objectius, guió, preproducció, gravació, muntatge i presentació.

http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/tecinformacio/internet_segura/unitatsdidactiques/
https://internetsegura.cat/educador/unitats-didactiques-ciberseguretat-primaria/
https://internetsegura.cat/educador/unitats-didactiques-ciberseguretat-secundaria/
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P
• Conèixer, valorar i aplicar 

els valors i normes de 
bon ús

• Adquirir habilitats per 
mantenir i millorar clima 
convivència ús Internet

• Desenvolupar 
competència lingüística

• Desenvolupar 
competències digitals 

• Conèixer situacions de 
risc des del punt de vista 
conductual: ús i abús

• Fomentar aspectes ètics i 
legals: identitat digital i 
drets de privacitat

Objectius

II. Propostes de treball per a estudiants

Joc del bon internauta

Pensa i actua

Bo i dolent

Carnet del bon 
internauta

Memory

http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/tecinformacio/internet_segura/unitatsdidactiques/
https://internetsegura.cat/educador/unitats-didactiques-ciberseguretat-primaria/

http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/tecinformacio/internet_segura/unitatsdidactiques/
https://internetsegura.cat/educador/unitats-didactiques-ciberseguretat-primaria/
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S • Avantatges i riscos de 
xarxes socials

• Prendre consciència de la 
Privacitat a les xarxes 
socials

• Presa de decisió
• Foment d’educació en 

mitjans audiovisuals i el 
seu llenguatge

• Tècniques i recursos que 
representen la realitat de 
forma creativa

• Valorar el treball del grup 
cooperatiu

• Utilitzar el llenguatge 
audiovisual i valoració del 
context social

Objectius

II. Propostes de treball per a estudiants

Vídeofòrum: Compte amb
les imatges que puges a la xarxa

Instagram: analitzem el 
perfil de la Mireia

APPtiva’t contra el 
ciberassetjament

Campanya gràfica

Curtmetratges contra el 
ciberassetjament

https://internetsegura.cat/educador/unitats-didactiques-ciberseguretat-secundaria/

https://internetsegura.cat/educador/unitats-didactiques-ciberseguretat-secundaria/


II. Propostes de treball per a estudiants
Jocs/quiz de sensibilització

Els primers 
passos a 
Internet

Utilitza el 
mòbil de 
forma segura

http://edu365.cat/internetsegura/index.htm
https://internetsegura.cat/joves/jocs-joves/

Com jugar amb 
seguretat a 
Internet

Saps com 
actuar davant 
el ciberasset-
jament?

P S

Moderador
Notas de la presentación
MEMORYEs planteja una activitat grupal, seguint la metodologia i la dinàmica del joc de taula Memory, que farà que els alumnes s’adonin de tot allò que fan bé i de tot allò que pot significar un risc.�JOC DEL BON INTERNAUTAEs planteja una activitat grupal, seguint la metodologia i dinàmica del joc de taula Joc de l’oca, que farà que els alumnes s’adonin de tot allò que fan bé i de tot allò que pot significar un perill.�PENSA I ACTUA!Es planteja una activitat grupalque ajudarà els alumnes a conèixer i identificar els diferents riscos que poden trobar a Internet i com han d’actuar davant d’aquests.BO O DOLENT?Es planteja una activitat individual, perquè els alumnes puguin diferenciar quina de les situacions dibuixades resol millor la conducta adient.CARNET DEL BON INTERNAUTAEs planteja una activitat individual que farà reflexionar els alumnes a partir de la resolució d’una sèrie de reptes que els permeti obtenir el carnet.�VIDEOFÒRUMEs planteja una activitat grupal on es proposa triar i veure un dels vídeos del llistat proposat i fer-ne una anàlisi seguint una pauta.APPTIVA'T CONTRA EL CIBERASSETJAMENTEn aquesta activitat es planteja programar una app en parelles amb l’editor Mobincube. Es programa l’app perquè resolgui els possibles decisions a prendre davant les situacions sobre ciberseguretat plantejades amb 4 diagrames de flux.CAMPANYA GRÀFICADifondre informació amb cartells és una forma excel·lent de transmetre un missatge o promoure una idea. L’ús social i de les comunitats com element de conscienciació ha estat efectiu al llarg de la història.INSTAGRAMEn aquest exercici de treball cooperatiu analitzarem un perfil d’Instagram i es treuran conclusions que es posen en comú amb la resta de la classe.CURTMETRATGES CONTRA EL CIBERASSETJAMENTParlar per telèfon o escriure no és suficient per conscienciar els adolescents contra el ciberassetjament. Fer-ho cara a cara o amb l’ús d’un petit vídeo no és una missió difícil. Cal ser organitzats per treballar en grup: definir objectius, guió, preproducció, gravació, muntatge i presentació.

http://edu365.cat/internetsegura/index.htm
https://internetsegura.cat/joves/jocs-joves/


Quantes hores 
em passo 
davant de la 
pantalla?

Puc baixar-me 
qualsevol joc 
o aplicació?

A qui dono les 
meves dades 
personals?

Són segures 
totes les wifis
gratis?

II. Propostes de treball per a estudiants
Vídeos de sensibilització “i tu, què faries?”. 

http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/tecinformacio/internet
_segura/diainternet/
https://internetsegura.cat/4-videos-per-treballar-la-
ciberseguretat-a-laula/

P

Novetat

Febrer 2019

Moderador
Notas de la presentación
MEMORYEs planteja una activitat grupal, seguint la metodologia i la dinàmica del joc de taula Memory, que farà que els alumnes s’adonin de tot allò que fan bé i de tot allò que pot significar un risc.�JOC DEL BON INTERNAUTAEs planteja una activitat grupal, seguint la metodologia i dinàmica del joc de taula Joc de l’oca, que farà que els alumnes s’adonin de tot allò que fan bé i de tot allò que pot significar un perill.�PENSA I ACTUA!Es planteja una activitat grupalque ajudarà els alumnes a conèixer i identificar els diferents riscos que poden trobar a Internet i com han d’actuar davant d’aquests.BO O DOLENT?Es planteja una activitat individual, perquè els alumnes puguin diferenciar quina de les situacions dibuixades resol millor la conducta adient.CARNET DEL BON INTERNAUTAEs planteja una activitat individual que farà reflexionar els alumnes a partir de la resolució d’una sèrie de reptes que els permeti obtenir el carnet.�VIDEOFÒRUMEs planteja una activitat grupal on es proposa triar i veure un dels vídeos del llistat proposat i fer-ne una anàlisi seguint una pauta.APPTIVA'T CONTRA EL CIBERASSETJAMENTEn aquesta activitat es planteja programar una app en parelles amb l’editor Mobincube. Es programa l’app perquè resolgui els possibles decisions a prendre davant les situacions sobre ciberseguretat plantejades amb 4 diagrames de flux.CAMPANYA GRÀFICADifondre informació amb cartells és una forma excel·lent de transmetre un missatge o promoure una idea. L’ús social i de les comunitats com element de conscienciació ha estat efectiu al llarg de la història.INSTAGRAMEn aquest exercici de treball cooperatiu analitzarem un perfil d’Instagram i es treuran conclusions que es posen en comú amb la resta de la classe.CURTMETRATGES CONTRA EL CIBERASSETJAMENTParlar per telèfon o escriure no és suficient per conscienciar els adolescents contra el ciberassetjament. Fer-ho cara a cara o amb l’ús d’un petit vídeo no és una missió difícil. Cal ser organitzats per treballar en grup: definir objectius, guió, preproducció, gravació, muntatge i presentació.

http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/tecinformacio/internet_segura/diainternet/
https://internetsegura.cat/4-videos-per-treballar-la-ciberseguretat-a-laula/
https://www.youtube.com/watch?v=7Xde2V60hw8
https://www.youtube.com/watch?v=7Xde2V60hw8
https://www.youtube.com/watch?v=2pSSQzHJ5wQ
https://www.youtube.com/watch?v=2pSSQzHJ5wQ
https://www.youtube.com/watch?v=4bezzTcXk3s
https://www.youtube.com/watch?v=4bezzTcXk3s
https://www.youtube.com/watch?v=rVZG8JT9-5o
https://www.youtube.com/watch?v=rVZG8JT9-5o


Guies, vídeos 
de testimonials, 
pósters, 
infografies dels 
5 eixos de la 
campanya

FRAU 
DIGITAL

DADES 
SEGURES

CIVISME 
DIGITAL

II. Propostes de treball per a estudiants/professors
Foment d’hàbits cibersaludables. Materials de campanya

https://internetsegura.cat/habits-ciber-saludables/

REVISA LA 
PRIVACITAT

DISPOSITIUS 
AL DIA

Moderador
Notas de la presentación
MEMORYEs planteja una activitat grupal, seguint la metodologia i la dinàmica del joc de taula Memory, que farà que els alumnes s’adonin de tot allò que fan bé i de tot allò que pot significar un risc.�JOC DEL BON INTERNAUTAEs planteja una activitat grupal, seguint la metodologia i dinàmica del joc de taula Joc de l’oca, que farà que els alumnes s’adonin de tot allò que fan bé i de tot allò que pot significar un perill.�PENSA I ACTUA!Es planteja una activitat grupalque ajudarà els alumnes a conèixer i identificar els diferents riscos que poden trobar a Internet i com han d’actuar davant d’aquests.BO O DOLENT?Es planteja una activitat individual, perquè els alumnes puguin diferenciar quina de les situacions dibuixades resol millor la conducta adient.CARNET DEL BON INTERNAUTAEs planteja una activitat individual que farà reflexionar els alumnes a partir de la resolució d’una sèrie de reptes que els permeti obtenir el carnet.�VIDEOFÒRUMEs planteja una activitat grupal on es proposa triar i veure un dels vídeos del llistat proposat i fer-ne una anàlisi seguint una pauta.APPTIVA'T CONTRA EL CIBERASSETJAMENTEn aquesta activitat es planteja programar una app en parelles amb l’editor Mobincube. Es programa l’app perquè resolgui els possibles decisions a prendre davant les situacions sobre ciberseguretat plantejades amb 4 diagrames de flux.CAMPANYA GRÀFICADifondre informació amb cartells és una forma excel·lent de transmetre un missatge o promoure una idea. L’ús social i de les comunitats com element de conscienciació ha estat efectiu al llarg de la història.INSTAGRAMEn aquest exercici de treball cooperatiu analitzarem un perfil d’Instagram i es treuran conclusions que es posen en comú amb la resta de la classe.CURTMETRATGES CONTRA EL CIBERASSETJAMENTParlar per telèfon o escriure no és suficient per conscienciar els adolescents contra el ciberassetjament. Fer-ho cara a cara o amb l’ús d’un petit vídeo no és una missió difícil. Cal ser organitzats per treballar en grup: definir objectius, guió, preproducció, gravació, muntatge i presentació.

https://internetsegura.cat/habits-ciber-saludables/


III. Noves propostes d’activitats

Taller-joc “Sobreviure als ciberatacs”: experiència YoMo2017 

EDATS:  grup de 20-25 1r-4t ESO

MISSIÓ: hackers contra ciberdefensors
que intenten salvar la humanitat que ha 
hagut d’abandonar el planeta Terra.

ROLS: científics Lab School, cibermetges
Hospital, transporters space, crew leaders, 
humans, hackers.

ACTIVITAT: joc de simulació de ciberatacs, 
amb estratègia i atzar. En equip i de forma 
cooperativa, es preparen les estratègies, 
habilitats i coneixements que permetin  
respondre adequadament als diferents 
atacs cibernètics que es plantegen durant 
els diferents torns de la partida i que 
dirigeix el game master.

CONCLUSIÓ: Reflexió de grup de com ha 
actuat l’equip i cada rol, i si s’ha arribat a 
assolir tots els objectius plantejats. 

https://internetsegura.cat/youth-mobile-festival-sobreviure-als-ciberatacs/


III. Noves propostes d’activitats

Taller “Laboratori d’Anàlisi Ciberforense”: experiència YoMo2018
EDATS:  grups 3-4 alumnes, 5 PR-4t ESO

MISSIÓ: resoldre el cas del ciberlaboratori
com un CSI

ROLS: Analista de procediment, 
registrador forense i operador d’activitat.
ACTIVITAT: resoldre el cas plantejat entre 
els sis possibles: METADADES, COOKIES, 
PHISHING,  RANSOMWARE, PHARMING  
i HISTORIAL DE NAVEGACIÓ. Entendre el 
problema, cercar les fonts d’informació 
darrera els QR d’una guia i seguir el 
procediment per trobar les evidències 
requerides en la fitxa de registre.
CONCLUSIÓ: Com és la tasca de 
laboratori de ciberseguretat. Treball en 
equip i immersió en incidents reals de 
ciberseguretat.

MATERIAL: guia de 20 termes bàsics de 
ciberseguretat, descarregable des del web.

https://internetsegura.cat/conclusions-laboratori-analisi-ciberforense/


III. Noves propostes d’activitats
Taller “Laboratori d’Anàlisi Ciberforense”: experiència YoMo2018 

https://www.youtube.com/watch?v=W5MGRxoXbuE

https://www.youtube.com/watch?v=W5MGRxoXbuE


III. Noves propostes d’activitats

Joc interactiu Ciberaventura a la ciutat

19

STEAM
• 4 nivells de joc en grup

7-9, 10-12, 13-14 i 15-16 anys
• Missió: esbrinar qui ha promogut 

el ciberatac a la ciutat de Vilabot
• Intuïtiu i interactiu 
• Es juga des d’un navegador del 

pc, portàtil o tauleta
• Aprendre ciberseguretat en una 

aventura immersiva
• Protagonitzat per 4 robots 

amables que fan EQUIP

https://internetsegura.cat/ciberaventura
LINUS AIO BUNTU JAVA

Novetat
YoMo 2019

https://www.youtube.com/watch?v=aLArlA5UQSE

Moderador
Notas de la presentación
MEMORYEs planteja una activitat grupal, seguint la metodologia i la dinàmica del joc de taula Memory, que farà que els alumnes s’adonin de tot allò que fan bé i de tot allò que pot significar un risc.�JOC DEL BON INTERNAUTAEs planteja una activitat grupal, seguint la metodologia i dinàmica del joc de taula Joc de l’oca, que farà que els alumnes s’adonin de tot allò que fan bé i de tot allò que pot significar un perill.�PENSA I ACTUA!Es planteja una activitat grupalque ajudarà els alumnes a conèixer i identificar els diferents riscos que poden trobar a Internet i com han d’actuar davant d’aquests.BO O DOLENT?Es planteja una activitat individual, perquè els alumnes puguin diferenciar quina de les situacions dibuixades resol millor la conducta adient.CARNET DEL BON INTERNAUTAEs planteja una activitat individual que farà reflexionar els alumnes a partir de la resolució d’una sèrie de reptes que els permeti obtenir el carnet.�VIDEOFÒRUMEs planteja una activitat grupal on es proposa triar i veure un dels vídeos del llistat proposat i fer-ne una anàlisi seguint una pauta.APPTIVA'T CONTRA EL CIBERASSETJAMENTEn aquesta activitat es planteja programar una app en parelles amb l’editor Mobincube. Es programa l’app perquè resolgui els possibles decisions a prendre davant les situacions sobre ciberseguretat plantejades amb 4 diagrames de flux.CAMPANYA GRÀFICADifondre informació amb cartells és una forma excel·lent de transmetre un missatge o promoure una idea. L’ús social i de les comunitats com element de conscienciació ha estat efectiu al llarg de la història.INSTAGRAMEn aquest exercici de treball cooperatiu analitzarem un perfil d’Instagram i es treuran conclusions que es posen en comú amb la resta de la classe.CURTMETRATGES CONTRA EL CIBERASSETJAMENTParlar per telèfon o escriure no és suficient per conscienciar els adolescents contra el ciberassetjament. Fer-ho cara a cara o amb l’ús d’un petit vídeo no és una missió difícil. Cal ser organitzats per treballar en grup: definir objectius, guió, preproducció, gravació, muntatge i presentació.

https://internetsegura.cat/ciberaventura
https://internetsegura.cat/ciberaventura
https://internetsegura.cat/ciberaventura
https://www.youtube.com/watch?v=aLArlA5UQSE


III. Noves propostes d’activitats

Joc interactiu Ciberaventura a la ciutat: 4 estances

L’aula (DADES SEGURES) La biblioteca (PREVENCIÓ)

El parc (CIVISME DIGITAL) El dormitori de casa (PRIVACITAT)

https://www.youtube.com/watch?v=TgT_SPPXa-0

https://www.youtube.com/watch?v=TgT_SPPXa-0


III. Noves propostes d’activitats
Ciberaventura a la ciutat: preguntes scape room i 1 repte final

21

https://internetsegura.cat/ciberaventura

Preguntes segons nivell Resoldre minipuzzles

Ciberespai: Test final



internetsegura.cat
ciberseguretat.gencat.cat

@internetambseny
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