
Sé xenial en Internet

O Instituto  Nacional  de  Ciberseguridad  (INCIBE) colabora
coa Policía Nacional e a Fundación de Ayuda contra la Drogadicción
(FAD)  no  proxecto  de  Google  «Sé  Xenial  en  Internet».  Unha
iniciativa  coa  que  se  pretende  axudar  a  nenos  e  nenas  e  a
adolescentes a facer un uso seguro e responsable da tecnoloxía, así
como apoiar a familias e docentes no aproveitamento educativo que
ofrece Internet.

O portal «Sé xenial en Internet» ensina os conceptos fundamentais
da  cidadanía  dixital  e  seguridade  para  que  poidan  explorar  con
confianza o mundo en liña.

As distintas actividades organízanse en cinco principios:

–. Comparte con coidado: Sé intelixente en Internet.
–. Non caias en trampas: Mantente alerta en Internet.
–. Protexe os teus segredos: Mantente seguro en Internet
–. Ser amable é xenial: Sé amable en Internet
–. Se tes dúbidas, pregunta: Sé valente en Internet

O portal conta cunha sección de recursos para o profesorado que
inclúe unha guía para docentes, que achega os recursos para  ensinar
na aula os conceptos básicos de seguridade e cidadanía dixital. Aínda
que se enfoca para alumnado de terceiro a sexto de primaria, resulta
útil tamén para o de secundaria.

Tamén hai un apartado específico con  recursos para pais e nais,
onde se pode consultar unha guía para familias, onde aparecen claves
para fomentar dende a casa os bos hábitos e o diálogo sobre o uso da
tecnoloxía. E como complemento no acompañamento dixital, o portal
inclúe a ferramenta de supervisión Family Link, que xestiona as
aplicación que pode usar os menores ou controla o seu tempo de
xestión, entre outras.

O videoxogo Interland

Neste portal tamén dispoñible o videoxogo gratuíto  Interland, con
posibilidades  de  aproveitamento  didáctico  tanto  na  casa  como  no
colexio.

A  través  de  catro  escenarios  diferentes  (Reality  River,  Tower  of
Treasure,  Kind  Kingdom,  Mindful  Mountain)  trabállanse  aspectos
como: diferenciar entre o real e o falso, recoñecer os sinais dunha
estafa, entender que é  phishing e como reportalo, aprender a crear
un contrasinal seguro que ademais debe ser recordable, non tolerar a
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https://www.incibe.es/
https://beinternetawesome.withgoogle.com/es_es/interland
https://www.is4k.es/de-utilidad/herramientas/family-link
https://storage.googleapis.com/gweb-interland.appspot.com/en-us/hub/pdfs/Google_BeInternetAwesome_DigitalCitizenshipSafety_GuidaDeFamilias.pdf
https://storage.googleapis.com/gweb-interland.appspot.com/es-es/hub/pdfs/NEW%20ES/BIA_ES_Curriculum_.pdf
https://beinternetawesome.withgoogle.com/es-419_all
https://www.fad.es/
https://www.fad.es/
https://www.policia.es/


intimidación,  comprender  que  algunha  información  é  sensible,  así
como as consecuencias de compartir certa información.

Teléfono 017

Un  complemento a esta campaña é o servizo que INCIBE ofrece a
través  da Línea  de  Ayuda  en  Ciberseguridad,  onde  é  posible
recibir  axuda  profesional  acerca  do  uso  seguro  e  responsable  de
Internet.  Un  recurso  gratuíto  e  confidencial  co  que  poden  contar
docentes,  familias  e  menores  todos  os  días  do  ano  de  09:00  a
21:00h.  Abonda con  marcar  o   teléfono 017 e despois,  escoller  a
opción nº1, correspondente ao equipo de menores.

Manuel Bragado
Orientación do CEIP de Cedeira
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https://www.is4k.es/ayuda

