
PREVENCIÓN = SAÚDE
 Boletín para nais e pais

A prevención na casa

a mellor axuda
Boletín  da Unidade Asistencial de Drogodependencias de Monforte 

Equipo de Prevención

Mamá, papá teño 50 followers máis en Instagram! –Di a túa filla/o. 

A túa cabeza empeza a dar voltas 

“Instagram, Facebook, Twitter…  fotos… quen é o seu “seguidor”, 

que quere, que está a publicar…   

Uf, teño que «poñerme as pilas» con estas redes” 



 Instagram, Facebook, Twitter… ferramentas que menores e               

adolescentes usan cotidianamente, desde o momento en que teñen o seu      

primeiro smartphone, mesmo antes, co computador de casa. Cremos que     

debido a que naceron neste século (con todas as tecnoloxías o seu redor)    

saben como usalas, verdade? De feito, cremos que o fan mellor que os que lles 

rodean, non si? 

 

En caso de que xurda algunha dúbida, neste boletín propoñemos       

algunhas recomendacións para un uso seguro e responsable destas         

ferramentas.  



 Tanto no uso da internet (das tecnoloxías en xeral), como en calquera outro ámbito das súas 

vidas, debemos exercer o noso papel como persoas adultas responsables de menores:         

educándolles e xerando unha relación de confianza. Mostramos interese polos resultados da súa 

última carreira, apoiámoslles nas tarefas escolares, prestamos atención a con quen saen,         

dialogamos sobre situacións cotiás…   

É moi fácil: o mesmo para a súa actividade “en liña”! 

 Ten en conta a súa idade, a túa “intervención” será 

diferente na súa infancia e na súa adolescencia. As    

recomendacións sobre o teu papel comezan cunha       

supervisión completa (nos inicios) que irá diminuíndo a 

medida que crecen e aumentan os usos que fan das   

tecnoloxías. Sempre de acordo coa súa autonomía e    

nivel de maduración: iremos reducindo as regras e    

límites fixados.  

Aínda que existan ferramentas de control parental, 

é moito máis importante crear o clima de confianza   

necesario para que nos conten que fan na internet, como 

senten… e actuar en consecuencia. 



 

É conveniente que tomedes as decisións consensuadamente, polo menos, que saiba 

por que  algunhas opcións deben estar habilitadas e outras non. Lembra que a súa  

identidade está a construírse, tanto no mundo “real” como no “dixital”, e que pode ter  

repercusión sobre o seu futuro (o publicado hoxe manterase aí por moito tempo).  

Proba facéndolles unha simple  

pregunta “cando foi a última vez que 

revisaches a privacidade e seguridade 

das túas contas?”. Non te sorprendas 

se a resposta é: “Nunca, por que?” ou 

“Isto… Fai moito!”. 

 Aproveita ese momento! Entra con 

el ou con ela en cada unha das redes e 

revisade conxuntamente as opcións de 

privacidade. 

Ensinarlles a analizar e medir que comparten na Rede, a actuar na  internet 

como no resto dos ámbitos da vida, é unha das mellores prácticas. 



Analizar con elas e eles imaxes que    

outras persoas compartiron, tratando de 

ver cal é a  mensaxe e a información que se 

está trasladando, os estereotipos que se 

reflicten, é un bo exercicio. 

 

 Ademais, non sempre somos           

conscientes de cantos datos trasladamos 

nas nosas fotografías: se estamos ou non de 

vacacións (e a nosa casa baleira), a            

localización na que se nos pode localizar, os 

nosos bens, os nosos costumes…  

 

Controlar se outras persoas poden ou 

non etiquetarnos é tan importante para a 

nosa reputación dixital como coidar a       

fotografía que “subimos” e o número delas: 

non temos que sobreexpoñer a nosa vida, 

non todas as nosas actividades teñen que 

estar na Rede. 



Do mesmo xeito que lles ensinamos os comportamentos 

aceptables na mesa, no colexio, no parque… farémolo na  

internet. Por iso:  

 

• Evitaremos as maiúsculas, utilízanse para gritar.  

 

• As ofensas ou insultos non son adecuados, tampouco 

desde detrás dunha pantalla. O anonimato na internet non 

é tan real como pensamos.  

 

• Antes de responder ou escribir, pensa: ponche no 

punto de vista doutra persoa (empatía). 

 

 • Reduciremos a posibilidade de malentendidos:      

claridade e uso de emoticonos (ou emojis) que amplían a  

información e facilitan a interpretación pero non abusemos 

de eles!  

 

• En canto ás conversacións con persoas         

descoñecidas… as mesmas regras que na rúa. E moito 

coidado coas contas falsas.  
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Suxerencias e comentarios:  

uad@concellodemonforte.com  

     Se queredes poñervos en contacto 

connosco, estamos en:  

UNIDADE ASISTENCIAL DE  

DROGODEPENDENCIAS 

SERVIZO DE PREVENCIÓN 

Plaza da Estación - 17  

27400—Monforte de Lemos (Lugo) 

 
Facebook:  
Unidad Asistencial de Drogodependencias  

Monforte de Lemos 

Un último consello: visita a páxina web de   

is4 k (Internet Segura for Kids), o Centro de       

Seguridade na internet para menores en España, 

atoparás guías e materiais sobre o uso das     

tecnoloxías por parte de menores e mozas tanto 

desde o punto de vista escolar como familiar. 

Unha boa axuda no noso labor educador!  
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