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En aquests darrers mesos el terme Cyberbullying s’ha instal·lat en el nostre vocabulari, lluny de pertànyer únicament a l’argot tecnològic, amb ell definim
una dura realitat, l’assetjament entre iguals en l’entorn de les noves tecnologies
de la informació i comunicació (Internet, telèfons mòbils, consoles de jocs o
altres tecnologies telemàtiques), incloent actuacions de xantatge, vexacions i
insults de menors a altres menors.
Una realitat que ens pot ser aliena o almenys no tan propera com creiem,
però, en un recent estudi, durant l'any passat, gairebé una quarta part de l'alumnat
d'Educació Secundària, un 23,5%, ha estat insultat a través de pàgines web, com
a mínim una o dues vegades en el mateix curs.
En estudiar els casos denunciats en els dos últims anys, en totes les manifestacions d’assetjament o vexació, els adolescents estan més al corrent que els
seus pares o professors, els índexs de coneixement mostrats pels nens són superiors als mostrats pels adults.
Explicarem els hàbits d’ús dels menors amb les noves tecnologies, els
mecanismes de protecció, la recollida i conservació de les evidències electròniques, el què fer i el què no fer, les característiques de la mediació penal amb menors i sobretot el què fer a l’aula ja que no podem oblidar que estem tractant amb
menors.

Però sobretot el que pretenem amb aquesta Jornada és evitar que
es produeixin aquestes situacions, aprendre a detectar-les, tractar-les
en el seu origen i gestionar adequadament el conflicte.
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), les dades subministrades per vostè mitjançant via telefònica, e-mail o el formulari disponible a l’adreça web esmentada quedaran incorporades en un fitxer automatitzat, el qual serà processat exclusivament amb la finalitat de mantenir la relació contractual amb el client, la realització d’estudis estadístics així com l’enviament de publicitat relativa a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, que en seran titulars i responsables, i vostè podrà
exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i revocació del consentiment per a la cessió de les seves dades en els termes previstos a
l’esmentada llei i a les demés normes que la desenvolupen.

PROGRAMA

PROGRAMA

Divendres, 14 de maig de 2010

Dissabte, 15 de maig de 2010

16.30

ACREDITACIÓ ASSISTENTS

17.00

INAUGURACIÓ DE LA JORNADA
Jordi Bosch i Garcia
Secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació del
Departament de Governació i Administracions Públiques.
Generalitat de Catalunya
Antoni Bosch i Pujol
Director General Institute of Audit & IT-Governance (IAITG)
Director Data Privacy Institute (DPI-ISMS)
President Fundador ISACA-Barcelona

17.30

18.15

19.00

9.00

9.45

Intervenció policial
Ruben Mora i Fernández
Cap de la Unitat Central de Delictes Informàtics. Mossos d’esquadra
Mediació penal i menors
José Grau Gassò
Magistrat de l’Audiencia Provincial de Barcelona

10.30

Mesures de Prevenció i Protecció
R
B

11.15

PAUSA

11.30

TAULA RODONA

El principi d’interès superior del menor en Internet
Esther Mitjans i Perelló
Directora de l’Agència Catalana de Protecció de Dades

Jordi Bacaria Martrus
President Secció de Dret de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. ICAB
Joan Martin i Puntada
Vicedegà Serveis i Peritatges COETIC
Professor IES Rafael de Campalans d’Angles

Seguretat en l’ús d’Internet dels nois i noies de 8 a 14 anys
Josué Sallent i Ribes
President de la Comissió Executiva del Cesicat
Director general de la Societat de la Informació del Departament de
Governació i Administracions Públiques. Generalitat de Catalunya

Romi Moliné i Escanilla
Assessora Psicopedagògica EAP Horta-Guinardó
Ruben Mora i Fernández
Cap de la Unitat Central de Delictes Informàtics .Mossos d’Esquadra

Intervenció en el centre educatiu
Romi Moliné i Escanilla
Assessora Psicopedagògica EAP Horta-Guinardó

Mª Antonia Sordé Marí
Directora IES-Monturiol
13.00
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CLOENDA
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Secretari de Seguretat Pública. Departament d’Interior,
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