Els virus i els softwares
Heu de comentar amb els vostres fills la importància de la seguretat a la xarxa i
ensenyar-los els conceptes bàsics.
Ensenyeu als vostres fills a no utilitzar cap instrucció informàtica que no els
sigui familiar i que els hagi recomanat un contacte de la xarxa. Aquestes
instruccions poden fer malbé el vostre ordinador.
Mantenir el sistema operatiu actualitzat.
Instal·lar i mantenir actualitzats antivirus, antimalware i tallafocs.
Instal·lar jocs i aplicacions i la descarrega de fitxers (a vegades il·legal i que
produeix dany als titulars dels drets) , pot provocar l'entrada de software espia o
virus informàtics.
Conèixer els sistemes proporcionats per l'operador d'Internet i pel proveïdor del
sistema operatiu que ens donen servei.
Establir mesures de control parental en funció de l'edat (consentiment parental,
comprovació d'edat i bloqueig de continguts).
Filtres
Els filtres privats són mesures tècniques que restringeixen l'accés a certs
continguts d'internet. El programa considera que una pàgina web no és apta i
llavors no permet que es visualitzi a la pantalla de l'ordinador. Normalment
restringeix l'accés a pàgines relacionades amb sexe, violència, racisme... però
també, si es vol, a xarxes socials.
De tota manera, és una eina no exempta de controvèrsia ja que els paràmetres
culturals que es poden aplicar per decidir si un contingut és apte varien molt i
no sempre s'ajusten als valors aplicats pel fabricant del software.
Els filtres, permeten
:bloquejar l'accés a continguts perniciosos a Internet:
controlar temps i horaris de navegació
consultar l'historial de les planes visitades
Per contra Els filtres no es poden adaptar a l'edat o al nivell de maduresa d'un
nen concret.
Els filtres no ajuden el vostre fill a aprendre a fer judicis independents ni a dir
NO
L'elecció de paraules, idees i matèries per a ser bloquejades és arbitrària.

Els filtres d'internet no són 100% efectius. Poden fallar en el bloqueig d'algunes
planes. Aquests filtres però, no impedeixen que els vostres fills naveguin per
internet i recerquin planes amb contingut ofensiu.
D'aquesta manera és molt més útil l'actuació del pare i/o educador en aquest
punt.
D'altra banda, hi ha diverses planes web que ofereixen un servei de selecció de
recursos electrònics de qualitat. Confieu en webs d'aquest tipus sempre que
tinguin un perfil educatiu (fets per escoles, biblioteques, fundacions,
administracions, etc...). Aquestes seleccions acostumen a estar avaluades per
professionals que vetllen pel seu contingut i la seva actualització.

