
Primeiro, díxonos que nos ía a falar de tres puntos:  
?Que é Internet.
?Perigos de Internet.
?Como protexernos e navegar seguros.

O ISP, como “orange” e “movistar”, produce Internet 
que  pasa polos servidores e polo módem ata chegar 
ao ordenador portátil. Actualmente, teñen ordenador 
o noventa e sete por cento dos estudantes.
Os nosos pais, medraron con “Heidi”, “Verano 
Azul”…;  pero nós, con “Youtube”, “Google”… Os  
nenos de hoxe en día somos os primeiros nativos 
dixitais, e dicir, que a Internet está na nosa vida dende 
sempre ofrecéndonos información, comunicación e 
entretenemento .
Despois, púxonos un vídeo sobre a seguridade en 
Internet e da privacidade das fotos nas redes sociais.
A continuación, contounos que Internet pode ter 
cousas perigosas, que non é a verdade absoluta, como 
as cadeas falsas de mensaxes e que grazas a elas, os 
hackers, conseguen listas de correos reais e que hai 
que ter coidado ao navegar.
Un perigo moi importante son os virus, que son 
programas malignos que rouban información persoal 
e estropean ordenadores.
Logo, vimos outros dous vídeos. Un sobre que hai que 
ter coidado cos bulos porque antes de lanzar una 
alerta hai que saber  se é certa e outro sobre o coidado 
que hai que ter ao publicar información persoal 
porque pode ser vista por todos para sempre e pode 
estar fóra do teu control.
Outros perigos son: o ciberacoso, que é o acoso a 
nenos adolescentes a través de Internet, e o do acoso 
sexual, que é contactar con nenos con fins sexuais; por 
iso, nunca debemos vernos con alguén na vida real 
coñecido en Internet.
Despois, ensinounos o decágolo que garda dez 
consellos sobre o uso de Internet e son:

A SEGURIDADE EN INTERNET CARLOTA ABRIL GARCÍA 6º A

1º Protexer o equipo contra os antivirus.
2º Escoller un nome de usuario e chave de 

acceso adecuados.
3º Ser crítico coa información que nos 

chegue.
4º Non facer amigos en Internet.
5º Non abrir nin ler mensaxes ou arquivos 

descoñecidos.

DE PELUXE 

TEDDY BEAR HOSPITAL
HOSPITAL DE OSIÑOS

A prevención e a promoción da saude son dúas das ferramentas máis importantes de 
cara á sociedade.
O Teddy Bear Hospital xurdíu hai 30 anos en Gran Bretaña coa finalidade de 
combater o medo á bata branca desde a simulación dunha consulta de hospital na 
que participan os nenos de idade infantil. 
Nesta consulta o rol desempeñado polos nenos e nenas, cambia ao porse eles na pel 
dos seus pais empregando un osiño de peluxe de suposto paciente.

O obxectivo do obradoiro, ademáis de combater o "medo á bata branca" é o de 
fomentar axeitados hábitos saudables e de hixiene a través de obradoiros, 
dinámicas, xogos e a simulación dunha consulta de hospital.

    10 de abril. Alumnado de 1º de EP
    11 de abri. Alumnado de 5 anos.

6º Non pasar á vida real con amigos de 
Internet.

7º Protexer a nosa privacidade non 
enviando información.

8º En caso de problema, dillo aos teus pais 
ou profesores.

9º Usa etiquetas e comentarios como 
positivo.

10º Dosificar o uso de Internet.

O xoves día 22 de marzo veu ao colexio Miguel Anxo Molino Álvarez a explicarnos de que trataba o proxecto organizado pola Xunta, “Navega con Rumbo”. Neste 
proxecto, enséñanche a navegar de forma segura .

Ao final, díxonos que a conclusión é que non se fai en Internet o que non farías na vida real.
Pasámolo moi ben!
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