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Capítol 1 

Les noves tecnologies a casa i a l’escola 

 

1. 1  Ensenyament i Informàtica.  
 

Es comenta moltes vegades que l’escolarització va generalitzar-se en produir-se la 

Revolució Industrial. El fet que els pares haguessin de deixar de treballar a casa per anar a la 

fàbrica va provocar la creació d’escoles per als fills dels obrers. No sabem si aquesta 

afirmació és certa al 100 %,  tenint en compte que a les fàbriques hi havia molts cops 

menudalla que fins i tot dormia sota les màquines.  És de suposar que els dos fets es 

devien produir de forma inconnexa. Normal en una situació revolucionària.   

Ara estem immersos en una nova revolució: la de la Informació. Tant és així que ja 

no es parla d’informàtica i de comunicació com dues coses separades sinó que ja s’empra 

el terme de Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC). 

Aquesta nova revolució tindrà, com totes, conseqüències imprevisibles en els 

diversos àmbits de la nostra societat. I l’ensenyament no en quedarà exempt. Ben al 
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contrari, serà un dels sectors que més profundament canviarà. Potser si avui en dia 

aparegués un deixeble d’Aristòtil a classe, no trobaria pas grans canvis en els mètodes 

d’ensenyament/aprenentatge. En tot cas el que sí que és bastant evident és que, en pocs 

anys, la quantitat d’informació que hom rep s’ha vist notablement incrementada i que la 

seva forma de transmissió està esdevenint multimèdia (combinació de textos, sons, 

imatges i vídeo). 

La mainada i el jovent són els més receptius i adaptables a aquests canvis com 

passa amb totes les novetats. Ens trobem amb alumnes de batxillerat que ens diuen «en 

una plana web pots expressar tot allò que el paper mai no t’ha permès: la teva veu, 

música, animacions, vídeos, etc.» Altres alumnes més jovenets: «fer la meva plana web em 

fa vergonya perquè això ho pot veure tothom». I fins i tot una alumna d’ESO amb 

problemes d’integració a l’aula: «això és fantàstic profe, ahir vaig poder veure a Internet 

amb els meus pares què estem fent a l’escola». Són tres exemples, en etapes educatives 

ben diferenciades, del canvi que s’està produint i de l’elevada sensibilitat que les noves 

generacions tenen per les TIC (Tecnologies de la Informació i de la Comunicació). 

Aquest gran interès i facilitat d’adaptació de la mainada i del jovent a les TIC ens 

pot portar, si no es prenen les mesures adequades, a una situació que no s’havia produït 

mai fins ara: que els alumnes dominin les noves eines de treball i els ensenyants no. Les 

noves tecnologies ens porten, de fet, un canvi total dels esquemes de treball, i  hem de ser 

capaços, no solament d’adaptar-nos a aquests canvis, sinó, d’anticipar-nos-hi, de 

preveure’ls, en definitiva. Un exemple senzill: en un treball mecanografiat per ordinador, 

un professor de llengua, observa que gairebé no hi ha faltes d’ortografia. És una garantia 

de que l’alumne sap ortografia? La resposta evident és que no, és l’ordinador que porta un 

diccionari. Vol dir això que ja no cal ensenyar ortografia? La resposta evident és que cal 

seguir ensenyant ortografia i que hi ha excel· lents eines per a fer-ho.  

Situacions semblants a les que viuen els mestres les tenen els pares. Comença a ser 

habitual la presència de l’ordinador a les llars, que lluny d’ocupar un espai comú de fàcil 

accés per a tothom, es troba a les habitacions dels fills. És fàcil que en una família de 

classe mitjana on el pare i la mare no utilitzin l’ordinador a la feina, aquests acabin 

desconeixent les noves tecnologies i en canvi els seus fills en tinguin un gran 

coneixement. L’ordinador és un desconegut per a molts pares i mares, convertint-se en 

un obstacle en la relació entre ells i els seus fills. No hem d’oblidar que bastants 
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adolescents passen moltes hores davant de l’ordinador tancats a la seva habitació, 

contribuint molt poc a les relacions que fins no fa gaire s’establien en el nucli familiar. 

Alguns documents ja parlen amb cert alarmisme dels perills que comporta aquest canvi 

d’actitud. 

Hi ha experiències de cursos d’informàtica a pares i mares de família dels alumnes 

dels centres, on, sabedors els mestres del que agrada als alumnes, s’ha ensenyat als pares a 

utilitzar eines com el correu electrònic, fer un xat, descarregar música en format MP3 o 

utilitzar els jocs de moda. Ha estat gran la sorpresa quan els pares t’expliquen (amb 

alegria) que s’han passat la tarda de diumenge jugant amb els seus fills i que feia temps 

que ja no ho feien. Si volem que les noves tecnologies estiguin tutoritzades per persones 

adultes i es vol mantenir la relació entre aquestes dues generacions, hi ha d’haver un cert 

apropament al terreny dels nens. Hem d’admetre que aquelles partides d’escacs entre pare 

i fill a la cuina de casa, potser han passat a un segon terme i les noves tecnologies han fet 

que apareguin noms com “l’Edat dels Imperis” (joc de moda). S’ha de fer un acostament 

al fill o potser cada vegada entendrem menys què passa a la habitació de l’ordinador, que 

és on passen la major part del temps els petits de la casa.  

És un canvi de conducta, però hem d’intentar ser alumnes dels nostres fills en les 

noves tecnologies, sinó, no podrem donar la nostra visió com a persones adultes del que 

fan.  

1. 2  Les noves aules d’informàtica.  
 

L’aula d’informàtica ha estat des de sempre un espai on es poden reforçar les 

assignatures que els alumnes reben de les diferents matèries del curs. L’existència de 

recursos, on el mestre pot “fer jugar” a l’alumne aprenent a corregir-se les seves faltes 

d’ortografia o memoritzar la taula de multiplicar mitjançant senzills programes, ha fet de 

les aules d’informàtica a les escoles, un lloc on poder aprendre passant-s’ho bé. La 

utilització de programari més específic per alguna assignatura, juntament amb un paquet 

d’ofimàtica, ha definit un espai on els alumnes de primària i secundària tenen els recursos 

necessaris per accedir a les noves tecnologies. 

Segurament el factor més important que ha fet entrar a molts ensenyants a les 

aules ha estat el progressiu abaratiment i augment de la potència dels equips així com  
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l’arribada d’un entorn gràfic (Windows) que deixa entreveure que la informàtica tendeix 

cada vegada més a fer-se entenedora i assequible. Aquest fet ha provocat que la 

informàtica deixi de ser un fenomen d’ús restringit, només per unes quantes persones, a 

ser cada vegada més generalitzada. Fa uns anys la persona que feia informàtica al centre, 

era una persona que normalment feia programació, o que utilitzava uns programes molt 

poc intuïtius. Cada vegada és més habitual veure com els mestres utilitzen aquests nous 

recursos en la seva tasca docent. Molts companys reacis a utilitzar l’ordinador, han 

començat a fer servir eines com el tractament de textos o el correu electrònic. De fet, 

encara hi ha molt de camí per recórrer, però poc a poc es va prenent consciència de la 

necessitat de fer servir les noves tecnologies i no ens podem quedar al marge.  

L’encara elevat cost que suposa la compra d’un ordinador i els seus perifèrics 

(impressora, escànner) ha comportat que molts alumnes accedissin a aquests recursos per 

primera vegada en els seus centres. Sabedors d’aquest apropament entre les noves 

tecnologies i les inquietuds dels alumnes ha aparegut en molts centres una gran 

sensibilitat vers aquest tema. La implicació de l’Administració i també de les associacions 

de pares i mares d’alumnes (AMPA) en la compra de material, ha fet possible millorar 

quantitativament i qualitativament les aules d’informàtica en molts centres. 

L’entrada de les darreres aules d’informàtica no hagués suposat un gran canvi, si 

no hagués anat acompanyada d’una connexió a Internet. No és una aula més 

d’informàtica en el centre, s’ha dotat al centre, amb un espai on poder enviar i recollir 

informació. Internet, ha fet que l’aula s’hagi convertit en un espai connectat al món 

exterior.  

 

1. 3  Internet a l’aula.  
 
Fent una mica de memòria, les primeres connexions a Internet des de les escoles, 

es van realitzar durant l’any 1997. Aquestes primeres connexions dels centres a Internet, 

es realitzaven mitjançant la utilització d’un mòdem. Eren els començaments de la 

generalització d’Internet i aquestes primeres experiències ja ens feien veure que l’aula no 

era un espai tancat. El centre oferia un servei molt novedós. 
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L’entrada d’Internet als centres ha donat la possibilitat de poder utilitzar 

informació que no es trobava en els llocs fins ara habituals, com era en els llibres. A més, 

el suport multimèdia ofereix unes possibilitats diferents al suport paper. Aquest fet ha 

comportat un canvi en l’ensenyament de les assignatures que s’imparteixen. Observar 

com un dels ordinadors del centre començava a rebre informació que es trobava fora de 

l’aula d’informàtica, era una entrada d’aire fresc a l’escola i un recurs més per al mestre, en 

l’ensenyament de la seva matèria. 

 Ja des d’aquelles primeres connexions es començava a parlar del gran problema 

d’Internet: la manca de velocitat. Aquest fet, va provocar que molts companys no 

s’aventuressin en la utilització d’aquest nou recurs. S’estimaven més la utilització de 

qualsevol eina que es trobés físicament dins de l’aula (activitats CLIC, paquets 

d’ofimàtica, enciclopèdies multimèdia) abans que dependre de la connectivitat a Internet 

(velocitat i fiabilitat de connexió) per impartir la seva classe.  

Durant l’any 1998 hi va haver una millora en la connectivitat a Internet amb 

l’entrada dels enrutadors (routers) i la contractació de línies digitals (XDSI). Aquests fets 

van fer que el docent es retrobés amb un nou recurs a l’escola, una finestra a l’exterior. 

En pocs anys, tant les escoles com els seus docents van començar a disposar de correu 

electrònic i d’ un espai on mostrar informació a l’exterior (planes web). Havia començat a 

aparèixer una major dependència de la xarxa de xarxes per impartir classe. 

 L’alumnat creix en un món clarament multimèdia, i quin millor atractiu per donar 

classe que utilitzar un recurs multimèdia inesgotable per aconseguir l’atenció de l’alumne. 

Internet és doncs un recurs prou llaminer per a tots: alumnes, pares i ensenyants. 

Com a totes les eines, cal que se’n faci un ús segur. Moltes vegades, les activitats 

proposades pel professorat a l’aula o a casa poden veure’s mermades per una mala 

utilització de l’eina. 

Fer un xat pot ser molt educatiu. Fer-lo de forma indiscriminada, quan no toca o 

amb continguts inadequats serà justament el contrari. Visitar determinades planes o 

d’altres pot ser convenient o no, segons l’edat, l’activitat, etc. 

El professorat, i també els pares, hem de poder adequar l’eina a la nostra tasca 

d’educadors. És per això que cal que els centres i les famílies puguin triar què fan els 

infants i els adolescents amb aquesta nova eina. 
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Capítol 2 

Filtres de contingut 

2.1 Què és un filtre de contingut?. Models  de  

       filtratge. 
 

Internet ofereix als nens l’oportunitat d’aprendre, de divertir-se i de créixer com a 

persones. Però els pares, mares i mestres han de saber entendre els riscos que comporta 

tenir els nens connectats. 

Com una font inesgotable de suport per a les matèries que s’imparteixen en els 

centres, les escoles comencen a dependre cada vegada més d’Internet. Poder limitar 

l’accés lliure a tot el contingut d’Internet ens portarà a fer un bon ús d’aquest nou recurs. 

Moltes entitats sabent dels perills que comporta aquesta situació han ajudat a fer 

aparèixer una sèrie d’eines en el mercat del software per poder prevenir dels riscos que 

suposa obrir una finestra com Internet als menors d’edat. Aquestes eines permeten saber 

que és el que el nen VEU i FA a l’ordinador. 

Internet proporciona tota mena d’informació a través del mateix mitjà i no té una 

forma evident de diferenciar el material segons el seu contingut. Un filtre de contingut és 
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un software que classifica les webs segons la seva temàtica, permetent poder escollir la 

informació a la que pot accedir l’usuari. 

Un fet en aparença senzill, com podria ser evitar la visualització d’una plana a 

Internet amb un contingut que podríem considerar “no ajustat” a les necessitats de 

l’alumnat, està carregat de molta complicació tècnica.  

 Des de començaments dels 90, s’han començat a obrir camí en el mercat diferents 

empreses de software o entitats sense ànim de lucre, que desenvolupen programari amb 

l’objectiu de limitar l’accés dels alumnes a material poc apropiat que hi pot haver a 

Internet. 

Les eines de filtrat disponibles en el mercat estan basades en:  

 

Ø Llistats d’adreces prohibides i permeses. 

Ø Cerca de paraules claus. 

Ø Classificació de pàgines mitjançant etiquetes (PICS).  

 

Independentment de la utilització d’un o altre mètode aquest software permet, 

moltes vegades, fer un seguiment de les planes que estan visitant els alumnes 

(monitorització), donant la possibilitat de crear informes per  a analitzar quins llocs web 

visiten i així poder ajustar el programa a les necessitats de l’escola. 

 

2.1.1 Llistes d’adreces prohibides i permeses 

El bloqueig mitjançant llistes funciona enumerant els llocs que haurien de ser 

bloquejats o permesos.  

Un dels principals problemes que ens trobem en els filtres basats en llistes és 

l’aparició constant de nous llocs a la xarxa, fet que obliga als venedors de software a anar 

actualitzant de manera regular aquestes llistes, les qulals sempre seran  incompletes.  

 Donada la incapacitat de poder anar actualitzant la llista d’adreces no permeses, 

s’ha optat en alguns programes per oferir llistes d’adreces permeses. D’aquesta manera 

podríem fer que el nen o l’adolescent només visités la llista d’adreces permeses. 

La majoria dels venedors d’aquest tipus de software utilitzen sistemes 

d’encriptació matemàtica perquè els usuaris no puguin veure la llista de llocs bloquejats, 
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pel fet de considerar les llistes un secret comercial. De totes maneres, es proporcionen 

descripcions detallades dels criteris que s’han utilitzat per determinar els llocs que han 

estat bloquejats. En alguns casos és possible personalitzar les llistes, eliminant o afegint 

les adreces que es desitgin.  

 

2.1.2 Cerca de paraules-clau 

 

Actualment les empreses de desenvolupament de software NO han trobat un 

mètode que permeti fer una avaluació  automàtica del contingut en TEXT d’una plana 

web i decidir si la informació que conté és apta o no per als alumnes. L’avaluació 

automàtica de les IMATGES encara és molt més complicada i fa necessari una major 

evolució d’aquest tipus de software.  

El bloqueig a planes web per la presència de paraules “no adequades” el 

converteix en un mètode poc flexible. El filtratge de continguts basat en el bloqueig per 

text ha d’evolucionar fins al punt de poder deduir que l’existència de segons quines 

paraules en un context o altre, han de permetre la visualització de la plana web. Un 

exemple d’aquest problema el van tenir a la Universitat de Kansas quan van instal· lar el 

programa Surfwatch (programa que filtra continguts pornogràfics) i es van trobar que 

limitava l’accés a la seva Llibreria Mèdica Archie R. Dykes (Balkin et al., 2000).  

Un altre camí per evitar el bloqueig és esborrar el text “sospitós”, però això pot 

ocasionar resultats tan estranys com convertir frases com: “ Els conservadors s’oposen al 

casament homosexual” en “El conservadors s’oposen al casament” (Weinberg,  1997). 

 

2.1.3 Classificació de pàgines mitjançant etiquetes (PICS) 

 

El darrer mètode de filtratge de contingut és el de la classificació de les pàgines 

mitjançant etiquetes. 

PICS (Plataforma per a la selecció de contingut a Internet) va desenvolupar un 

protocol per poder etiquetar les planes web, d’aquesta manera els creadors de webs 

poden etiquetar les seves planes fent una petita descripció d’una forma senzilla i 

interpretable pels navegadors.  
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Un sistema com PICS permet etiquetar la web en categories i subcategories que 

poden utilitzar-se per classificar els continguts. D’aquesta forma els programes que 

utilitzen PICS són molt més flexibles, ja que els criteris utilitzats per als sistemes de 

classificació estan disponibles públicament. Una categoria com “Desnudez” pot estar 

subdividida en quatre nivells que van des de “ninguna desnudez” a “Desnudez frontal 

provocativa” passant per categories com “atuendos reveladores”, “desnudez parcial” i 

“desnudez frontal”. Un cop triat el nivell de filtre el programa deixarà visualitzar el 

contingut d’una plana si està dins del nivell acceptat. 

PICS està desenvolupat com un estàndard obert, de forma que qualsevol persona 

pot crear un sistema de classificació. Aquest sistema de classificació ha de tenir definides 

categories i classificacions dins les categories. Un cop s’ha desenvolupat el sistema de 

classificació s’ha de fer extensiu als creadors de continguts i als usuaris. 

En l‘actualitat, hi ha diferents serveis PICS que s’estan utilitzant i promovent 

àmpliament. Els més coneguts són: 

Ø RSACi (Consell Assessor de Software d’Entreteniment de Internet) 

disponible des de 1996,  probablement és el més popular en el mercat. 

RSACi només disposa quatre categories, cossos nus, sexe, llenguatge i 

violència. Podem trobar un servei de classificació a la seva plana web: 

www.rsac.org. 

 

Ø ICRA (Associació de Classificació de Continguts a Internet), organització 

independent i sense ànim de lucre, establerta a Europa i Nord Amèrica, ha 

desenvolupat aquest nou sistema partint del sistema de classificació 

RSACi.  En aquest nou sistema s’han afegit noves categories entre les que 

s’hi inclouen: promoció de drogues, alcohol, tabac i armes. Per classificar 

un lloc, la persona que ha fet la web, omple un qüestionari a través de la 

pàgina de ICRA www.icra.org , i després la màquina de classificació de 

continguts de ICRA crea una etiqueta de classificació que compleix les 

normes PICS i  que descriu el lloc classificat. Tot seguit la persona que ha 

fet la web rep aquesta informació en pantalla i per correu electrònic. 
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Ø SafeSurf va ser desenvolupat per la corporació SafeSurf i no es tan 

popular com RSACi. Les categories d’aquest sistema inclouen entre altres, 

"Temes heterosexuals", "Temes homosexuals",  "Violència", “Drogues", 

"Jocs i apostes”, amb nou subdivisions dins d’unes categories que es 

basen en l’edat de l’internauta. 

Fins que el número de planes classificades no augmenti és aconsellable la 

utilització dels altres sistemes de control (llistats d’adreces prohibides i permeses i/o cerca 

de paraules-clau), ja que malauradament existeixen molt poques planes que estiguin 

etiquetades.  

Una de les crítiques més destacables en la classificació per PICS és que les noves 

versions de filtratge permeten a terceres persones poder etiquetar tot el material 

procedent d’una adreça concreta d’Internet. 

2.2 Factors que determinen el sistema de filtre a 
escollir 
 

La tria d’un filtre de continguts per la seva posterior instal· lació i configuració 

dependrà de factors tan importants com: 

Ø El model d’aula (sistema operatiu o presència d’un servidor proxy ),  

Ø La despesa econòmica que suposarà la implantació d’aquest programari. 

 

2.2.1 Model d’aula 

Pel fet que la utilització d’un servidor proxy ens determina els diferents models 

d’aula presents en els centres d’ensenyament (Figura 2.1), començarem per la definició de 

servidor proxy: 

Un ordinador que faci de Proxy permet emmagatzemar en el seu disc dur les 

darreres planes visitades pels ordinadors del centre. Si un ordinador del centre vol veure 

una plana web i aquesta anteriorment ha estat visitada des de qualsevol altre ordinador del 

centre, el proxy envia la petició de la web sense la necessitat de connectar-se a Internet. 

D’aquesta forma només es fa servir la connexió a Internet  per baixar les planes que no es 



GUIA PEL FILTRATGE D’INTERNET A LES ESCOLES                                                    15 

trobin en el proxy del centre. En els centres d’ensenyament, on és molt freqüent la 

consulta pràcticament simultània  de diferents ordinadors a les mateixes planes web 

(durant les classes a l’aula), és molt recomanable disposar d’un servidor proxy. D’aquesta 

forma s’obtindrà una elevada velocitat en la visualització de planes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la majoria dels 2.200 centres d’Ensenyament Primari, pel fet possiblement de 

disposar de menys ordinadors, no se n’ha sacrificat un com a servidor proxy per la 

connexió a Internet. 

En els centres de secundària (uns 400 centres), és d’ús freqüent la utilització de 

servidors proxy, ja sigui mitjançant Squid Proxy Server en ordinadors amb el sistema 

operatiu Linux o bé mitjançant Microsoft Proxy Server amb el sistema operatiu Windows 

NT o 2000 Server. Intentant aconseguir que tots el centres disposin de servidors proxy, 

en les darreres dotacions d’ordinadors als centres d’ensenyament secundari (darrer 

trimestre del 2000), els servidors porten incorporat el Microsoft Proxy Server. 

També disposen de servidors proxy, en aquest cas mitjançant el sistema operatiu 

Unix, els ordinadors emmarcats dins del projecte Sun-Ray (uns 45 centres, entre Primària 

i Secundària). Aquest projecte té com a objectiu aconseguir la possibilitat de disposar de 

terminals d’Internet des de diferents espais del centre. La configuració d’aquest tipus 

Proxy Server
Windows

Squid
Linux

PROXY
Centres d'Ensenyament

Secundari (400)

NO PROXY
Centres d'Ensenyament

Primari (2200)

Tots els centres d'Ensenyament
disposen de connexió a Internet a traves d'una

línia digital (router)

Figura 2.1: Models d’aules als centres d’Ensenyament 
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d’aula es fa des de l’empresa distribuïdora, i per aquest motiu no serà tractada en el 

present document. 

Per totes les raons esmentades i perquè la utilització d’un servidor  facilita el 

procés de manteniment i  les tasques de monitorització de les planes visitades pel centre, 

és recomanable plantejar-se la implantació d’un proxy. L’existència de sistemes operatius 

com Linux (sistema operatiu totalment gratuït) que no necessiten ordinadors molt 

potents (486 o superior) per fer de servidors proxy, ha fet que molts centres disposin 

d’aquest tipus de proxy des de fa temps. 

En el mercat dels sistemes de filtre hi ha la possibilitat d’instal· lar el programari 

sobre tot tipus de plataforma (Windows 9x, NT, Linux i Unix), no sent un inconvenient 

el sistema operatiu de l’aula o la presència o no d’un  proxy en el moment d’instal· lar 

filtres de contingut. 

 

2.2.2  Cost econòmic 

La gran majoria del programari que fa tasques de filtratge necessita una 

actualització periòdica de les llistes d’adreces prohibides i permeses, d’una forma 

semblant a la compra d’un antivirus que s’ha d’anar renovant. La llicència d’utilització del 

programari, en alguns casos pot suposar la meitat de la despesa inicial de la compra del 

producte.  

No sempre la utilització d’un sistema de filtratge va acompanyada d’una despesa 

econòmica. La utilització d’etiquetes promoguda per entitats sense ànim de lucre, ha fet 

que proliferin la presència de planes catalogades mitjançant PICS, fent possible una 

navegació segura (si tenim ben configurat l’assessor de continguts del programa de 

navegació) i, el que és més important, sense cap despesa afegida. Solució factible en els 

centres de primària. També en el sistema operatiu Linux o Unix (amb proxy), ha aparegut 

software, sense cost que funciona mitjançant llistes d’adreces o permeses (SquidGuard). 

2.3 Com saber si la utilització d’Internet es fa de 
forma adequada 
Un ordinador connectat a Internet, permet rebre o enviar correu electrònic (e-

mails), mantenir converses en temps real (xats),  descarregar fitxers de qualsevol tipus 

(text, imatges, so, vídeo, etc) i fins tot rebre informació de forma ilimitada (www). Totes 
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aquestes possibilitats converteixen l’ordinador en un centre d’informació i de 

comunicacions. 

D’una forma semblant a com tenim instal· lat Internet a casa, les configuracions de 

les aules dels centres, ens donen la possibilitat de poder utilitzar tots els recursos que 

presenta Internet simplement clicant a sobre de la icona del navegador. La possibilitat de 

poder saber en tot moment què han visitat els alumnes no és una feina complicada i sí 

que ens pot orientar, per saber si aquest recurs que és Internet, els alumnes o els fills 

l’utilitzen d’una forma adequada.  Possiblement fer una mica el trapasser ens farà decidir 

si cal o no instal· lar un filtre de continguts. 

 No és complicat saber si la utilització d’Internet es fa de forma “correcta”, però 

segons el tipus de connexió (amb o sense proxy) i el sistema operatiu (Windows o Linux) 

s’ha de fer d’una o altra forma. 

 
2.3.1 Xarxes sense proxy (Centres de Primària i a casa) 

 

Els diferents navegadors deixen dintre de l’ordinador una carpeta amb les darreres 

planes visitades (arxius temporals d’Internet), això ens permet donar una visió ràpida de 

quin ús es fa d’aquest recurs 

 

Figura 2.2: Carpeta on per defecte l’Explorer instal· la els arxius temporals a Internet 
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  L’Internet Explorer o Netscape estan configuratas per utilitzar carpetes com la 

que veiem a la Figura 2.2, on s’ammagatzema els fitxers temporals d’Internet (cache). No 

hem d’oblidar, però, que es pot accedir a aquests fitxers i esborrar-los. 

 
2.3.2   Xarxa amb proxy (Centres de Secundària) 
 

Ø MicroSoft Proxy Server  (Windows) 
 

Si la connexió a Internet es fa mitjançant un servidor proxy, en aquest cas Proxy Server de 

MicroSoft, no és necessari anar a cadascun dels ordinadors de l’aula i obrir la carpeta dels fitxers temporals 

de Internet per saber quines planes han estat visitades. Proxy Server,  guarda diàriament la informació de les 

planes visitades en fitxers amb extensió “log” dins d’una de les carpetes del servidor, que per defecte té el 

nom: 

c:\winnt\system32\msplogs 

 Aquests fitxers poden ser visualitzats des de qualsevol editor de text, permetent 

poder ser monitoritzades les planes web que han estat visitades a través del servidor 

proxy (Figura 2.3). 

 Aquests fitxers tenen entre altres informacions, la IP de l’estació de treball, l’hora de 
la connexió i la plana visitada. S’ha de vigilar el tamany d‘aquests fitxers de registre, ja 
que poden arribar fàcilment a  uns quants megaByte, prenent molt d’espai de disc dur. 

 
 
Ø Squid Proxy Server (Linux) 
 
  D’una forma semblant al proxy de MicroSoft, la forma més senzilla de mostrar les 

planes visitades quan s’utilitza l’Squid, és mitjançant l’edició del fitxer “log”, en aquest cas 

“access.log”, que conté les peticions que han fet la resta d’ordinadors del centre.  

Si a la línia de comandes de Linux posem “tail –f” obtindrem una llista en temps 

real de les peticions. En canvi, si fem un “tail –n xxx” veiem les darreres xxx línies 

Figura 2.3: Monitorització de les planes web mitjançat Proxy Server 
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(Figura 2.4). Entre altres informacions que obtenim del fitxer “access.log” tenim l’adreça 

de l’ordinador client (IP), si era o no era a la catxé (si la plana ja era al proxy o no) i 

l’objecte (la plana, imatge, etc.) que ha estat demanat. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Existeixen petits programes que analitzen les entrades del fitxer “access.log” i les 

presenten d’una manera més intel· ligible. La informació es pot actualitzar de forma 

automàtica a les hores i a les mitges hores (mitjançant un script (programa) en llenguatge 

Perl) per després poder ser  consultades a través d’un navegador (Figura 2.5). 

Existeixen altres opcions per saber l’ús d’Internet, com pot ser la consulta 

d’estadístiques que genera el programa Calamaris (un altre script en Perl), que pot donar 

les planes més visitades des del centre (Figura 2.6). 

 

 

 

Figura 2.4: Monitorització de les planes web mitjançat Squid (LINUX) 
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Els Squid Proxy Server instal· lats en els centres de secundària  pel Departament 

d’Ensenyament utilitzen l’aplicació Calamaris i els seus accessos són consultables des de 

fora del propi Centre, la qual cosa és una bona ajuda per als administradors de xarxes. 

L’Squid Proxy Server incorpora un sistema de filtratge basat en autoritzar o denegar les 

adreces. Per tant, poden fer-se llistes d’adreces autoritzades i llistes d’adreces no 

autoritzades. És de senzilla implantació però requereix força manteniment per ajustar les 

llistes a les necessitats del Centre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5: Informació automatitzada de les planes web visitades 

Figura 2.6: Estadística generada pel programa calamaris 
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Capítol 3 

Instal· lació i configuració de filtres  

3.1 Sistemes de filtratge. 
 

La utilització de l’Assessor de Continguts dels navegadors (Netscape i Explorer), la 

optimització de les funcions dels proxy per Linux o NT, així com la possibilitat 

d’instal· lar software de lliure accés, poden ser solució vàlides per disposar de filtres de 

contingut en els centres o a casa, sense cap cost econòmic.   

En el mercat es poden trobar molts programes que permeten el filtratge i el bloqueig de 

continguts (CyberPatrol, LittleBrother, SmartFilter, SurfWatch, Websense, E-

optionet..............), amb preus que poden variar entre les 5.000 i les 200.000 pessetes, 

depenent de les funcions i configuracions. Tots aquests programes es poden descarregar 

des d’Internet i provar-los durant un període de temps. 

 En el moment de triar els productes comercials, hem tingut en compte estudis com 

L’IDATE (Institut de l’audiovisual i de les telecomunicacions d’Europa), que com a 
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punts destacables en la conclusió del treball, CyberPatrol va sobresortir per l’equilibri 

entre la flexibilitat, facilitat d’instal· lació i els avantatges de l’automatització de les 

actualitzacions de les llistes i sobretot per la monitorització i configuració de temps.  

També hem tingut present en el moment de triar els productes comercials la possibilitat 

d’afegir alguna empresa espanyola que comercialitzi filtres a l'Estat. 

Per totes aquestes raons els productes analitzats en el document han estat: 
 
Sense cap despesa econòmica: 
  

Ø L’Assessor de Continguts  (una opció més de Internet Explorer o 

Netscape). Aules sense servidor proxy, centres de primària.  

Ø Squid Proxy Server sota Linux , el mateix proxy del Linux ens permet 

autoritzar i denegar accessos a determinades adreces, així com fer cerca 

per paraules claus. Centres de secundària.  

Ø Proxy Server de Microsoft , també ens permet autoritzar i denegar 

accessos a determinades adreces. Centres de secundària.  

Ø SquidGuard no comporta cap despesa, és configurable en aules amb 

servidor proxy Linux o Unix. Centres de secundària.  

 
 
Comercials: 
 

Ø E-optionet, realitzat per Edunet, empresa espanyola que comercialitza 

filtres a l'Estat. 

Ø CyberPatrol en la seva versió per casa i SuperScout a l’escola (amb 

Microsoft Proxy Server), tots dos productes de l’empresa SurfControl.  

 

3.2 Assessor de Continguts 

3.2.1 Què és l’Assessor de Continguts? 
 

L’Assessor de Continguts dóna la possibilitat a educadors, pares o tutors de limitar 

l’accés als llocs a Internet o assegurar-se que han de ser consultats per fer-ho. L’Assessor 

és una eina incorporada en el Microsoft Internet Explorer o el Netscape, la qual  permet 
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fer una lectura de com ha estat classificada una plana web segons una organització de 

confiança. L’Assessor de Continguts es basa en un sistema de classificació extern.  

Amb l’Assessor de Continguts es pot: 

v Utilitzar les normes PICS (Selecció paterna del contingut d’Internet) per decidir 

què es pot veure i què no es pot veure durant l’exploració. 

v Utilitzar un sistema de valoració que diferents organitzacions (RSACi, ICRA, 

SafeSurf...) han desenvolupat utilitzant el sistema d’etiquetes (PICS).  

v Especificar els llocs aprovats i no aprovats per poder ser visitats pels nens, 

independentment de la valoració que s’hagi otorgat cada lloc a si mateix. 

3.2.2  Activar l’Assessor de Continguts 
Ø Internet Explorer  

 

Per posar en funcionament l’Assessor de Continguts hem d’anar al menú del 

Internet Explorer (4.0 o superior) i seleccionar [Opciones de Internet....] (Figura 3.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allà se’ns presentarà una pantalla on podrem configurar tots els aspectes del 

Microsoft Internet Explorer. Seleccionem la secció de [Contenido] per poder 

configurar la regulació de l’accés a contingut d’Internet (Figura 3.2). 

 

Figura 3.1: Activar les “Opciones de Internet” a l’Internet Explorer 5. 
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A la part superior de l’Assessor de Continguts, seleccionem el botó [Activar...] per 

implementar la regulació de l’accés a les pàgines de Internet en base a la classificació 

del RSACi. En el moment de fer-ho, se’ns demanarà una paraula d’accés, la qual no 

podrem oblidar perquè és la que ens permetrà configurar l’Assessor de Continguts i 

poder visitar els llocs no acceptats.  

Si el botó [Activar...] no apareix i en el seu lloc veiem el botó [Desactivar], 

significa que la regulació de l’accés ja ha estat activada.  

 

3.2.3  Configurar l’Assessor de Continguts 
 

El botó [Configuración] de la Figura 3.2, ens portarà a una pantalla addicional que 

ens permetrà configurar i personalitzar l’Assessor de Continguts per llegir, interpretar i 

filtrar les planes web (Figura 3.3). Entrem la contrasenya i fem d’acord. 

Aquest sistema de classificació va ser realitzat pel Consell Assessor de Programes 

Recreacionals ( Recreational Software Advisory Council -RSAC-). Està basat en la feina 

elaborada pel Dr. Donald F. Roberts de la Universitat de Stanford (Califòrnia). 

Figura 3.2:  Selecció de l’Assessor de Continguts. 
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Si seleccionem la pestanya [Clasificación] podrem triar entre 5 nivells de tolerància 

(del 0 al 4) per quatre aspectes diferents (Llenguatge, Nudisme, Sexe i Violència) al 

visitar pàgines a Internet. El Nivell 4 correspon a tolerància absoluta, equivalent a no 

regular, mentre que el Nivell 0 ens permet l’accés a llocs completament inofensius o 

no qüestionables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si es selecciona qualsevol descriptor i  es mou la barra lliscant a la dreta es podrà 

personalitzar l’accés a aquest contingut de forma particular. En el cas de deixar la 

barra a l’esquerra es prohibirà l’accés a aquest material. 

Dins de l’Assessor de Continguts podem passar a la secció [General], on podem 

definir dues opcions importants (Figura 3.4):  

Figura 3.3: Personalització de l’Assessor de Continguts. 



GUIA PEL FILTRATGE D’INTERNET A LES ESCOLES                                                    26 

Ø “Los usuarios pueden ver sitios sin clasificación”: Permet visitar llocs que 

encara no han estat classificats pel sistema RSACi. 

Ø “El supervisor puede escribir una contraseña para permitir el acceso de 

los usuarios al contenido restringido”: Permet visitar els llocs restringits 

mitjançant la introducció de la contrasenya del supervisor. Aquesta opció 

dóna l’oportunitat al pare o tutor d’orientar al menor sobre el contingut 

dels llocs restringits abans de visitar-los. La clau d’accés és la que hem 

introduït inicialment per entrar  a l’Assessor de Continguts. Aquí se’ns 

dóna la possibilitat de canviar-la sempre que volguem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si s’ha decidit permetre l’accés a llocs que no han estat filtrats, probablement es 

voldrà bloquejar l’accés a llocs específics. 

Alternativament, si s’ha escollit no permetre l’accés a llocs que no han estat 

filtrats, segurament es voldrà fer una llista dels llocs on es vol permetre l’accés. Si no es fa 

així les restriccions potser seran excessives. 

L’Assessor de Continguts permet, amb la pestanya “Sitios aprobados” crear una 

llista de llocs web que es puguin veure sempre o mai, independentment de la seva 

classificació. 

 Per afegir un lloc el qual es vol aprovar, primer s’ha d’escriure la seva adreça a la 

part superior de la caixa de diàleg (Figura 3.5). Tenim dos botons activats: “Siempre” i 

“Nunca”. Si cliquem a “Siempre” permetrem  l’accés i clicant a “Nunca” bloquejarem 

l’accés, independenment de les etiquetes que la web podria o no tenir. Si es decideix 

Figura 3.4: Opcions generals de l’Assessor de Continguts. 
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[Siempre], l’adreça apareixerà a la part inferior de la caixa de diàleg amb una marca verda, 

si escollim [Nunca] apareixerà una icona vermella. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aquestes opcions donen un millor ajust al sistema de filtratge.  Es poden canviar 

les preferències, afegint o esborrant adreces de la llista de llocs aprovats, retornant a 

aquesta caixa de diàleg. 

3.2.4  Actualitzar Internet Explorer per utilitzar un nou sistema 
d’etiquetes  (ICRA). 

 
Instal· lar un nou sistema de filtratge per etiquetes (PICS) no és difícil, però s’han 

de seguir una sèrie de passos.  Tot seguit es farà un exemple amb el sistema de filtratge 

ICRA, que es pot fer extensiu a altres sistemes d’etiquetats. 

La utilització de nous sistemes de filtratge com en el cas del sistema de filtratge ICRA fa 

necessari actualitzar l’Internet Explorer a una versió 4 o superior. És possible descarregar 

gratuïtament aquestes versions de l’Explorer des de l’adreça de Microsoft a Internet. De 

totes formes moltes revistes d’informàtica inclouen en els seus CDs les darreres versions 

d’aquest navegador. 

Per aconseguir tots els avantatges d’un nou sistema d‘etiquetatge es recomanable 

utilitzar Microsoft Internet Explorer en un ordinador amb Windows 95, 98, ME, NT o 

2000 i seguir els passos següents: 

 
 
 

Figura 3.5: Personalització de la llista d’adreces. 
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Pas  1-  Obtenir el nou fitxer “rat” 
 

Descarregar el nou fitxer icra.rat (23 kByte) que es pot trobar a www.icra.org i 

desar-ho a la carpeta C:\WINDOWS\SYSTEM (C:\WINNT\SYSTEM32 per a NT i 

2000). 

 
Pas 2-  Instal· lar el nou fitxer “rat”  a l’Assessor de Continguts. 
 

v Aneu a la secció [General] de l’Assessor de Continguts i cliqueu a [Sistemas de 

clasificación] (Figura 3.6). 

v Feu clic a [Agregar....] i es presentarà una finestra amb la carpeta 

C:\WINDOWS\SYSTEM (C:\WINNT\SYSTEM32 per a NT i 2000) on es 

mostrarà el nou fitxer icra.rat. Seleccioneu aquest fitxer i feu clic a [Abrir], 

“ICRA” apareixerà ara en el menú “Sistemas de Clasificación”.  

Feu clic en [Aceptar] i tornareu a la caixa de diàleg de l’Assessor de Continguts.  En 

aquests moments haurem instal· lat un nou sistema de filtratge de continguts per etiquetes. 

 

 

 

Ø Netscape (Netwatch) 
 

NetWatch es l’Assessor de Continguts de Netscape. D’una forma semblant a l’Explorer 

permet controlar les pagines web que es poden visualitzar a l’ordinador. NetWatch, el 

podrem trobar a partir de la versió 4.06 de Netscape, no trobant-se en versions anteriors. 

Les versions en català de Netscape encara que siguin superiors a la 4.06 no porten 

instal· lat l’opció NetWatch. Les imatges que presentem s’han extret de la versió 4.5 en 

castellà del Netscape. Per posar en funcionament NetWatch hem de seleccionar 

“NetWatch” del menú “Ayuda” (Figura 3.7) 

Figura 3.6: Instal· lació de nous sistemes de filtratge. 
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L’opció “Comportament a la xarxa” del menú de la versió 4.7 del Netscape en 

català que en principi ens hauria de portar a la plana de configuració del Netwatch, ens 

porta en canvi a a plana web que que conté informació sobre com fer el millor ús dels 

grups de notícies Usenet (?): 

 http://www.softcatala.org/almogaver/relnotes/news2.htm 

Un cop hem activitat l’Assessor de Continguts utilitzant la versió en castellà de Netscape, 

el navegador obrirà una plana web amb informació del funcionament de NetWatch. Tot 

seguit s’accedirà a la plana de configuració de Netwatch (Figura 3.8), aquest punt és 

diferent a l’Explorer doncs la configuració del software es on-line mitjançant formulari 

via plana web. 

L’Assessor de Continguts de Netscape fa servir també l’estàndard de classificació 

PICS. La funció Netwatch del Netscape Communicator (disponible a la versió 4.7) no 

suporta alguns filtres per etiquetes com el ICRA, de totes maneres suporta filtres com el 

RSACi i SafeSurf 

 

 

 

 

Figura 3.7: A l’esquerra tenim la versió 4.5 de Netscape en castellà. A la dreta la versió 4.7 de 
       Netscape. Podem observar com només a la primera podem activar l’Assessor de  
       continguts (Netwatch). 
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Un cop la protecció de Netwatch ha estat activada, en el moment en que es vol 

accedir a una pàgina amb Netscape Navigator, NetWatch compara la classificació de la 

pàgina amb els nivells que han estat configurats com acceptables, si tots els nivells de la 

pàgina són inferiors es permet la visualització. També es poden bloquejar totes les 

pagines que no estiguin classificades, com passava amb l’Explorer, però com hem 

comentat abans aquesta opció limitaria força la navegació per Internet, pel fet que molt 

poques pagines actualment estiguin  classificades. A la Figura 3.9 podem veure la plana 

que informa que estem intentant entrar en una plana d’accés restringit. La utilització de 

contrasenya ens evitarà que altres usuaris vegin o canviïn la configuració. D’aquesta 

forma ningú podrà saltar-se-la. 

 

 

 

Figura 3.8: Plana d’accés a l’Assessor de continguts (Netwatch) 
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3. 3  Filtratge amb Squid Proxy Server sota Linux 

Squid Proxy Server porta incorporat un sistema d’autorització i de denegació 

d’accessos que pot ser emprat per a filtratges, sense necessitat d’un programari addicional. 

Per tant, el cost d’adquisió és zero però, per contra, obliga a un cert manteniment del 

sistema.  

Cal tenir en compte que aquest sistema no analitza continguts de les planes, 

només en fa una tria en funció de la seva adreça . 

En un servidor Linux instal· lat pels serveis de la SGTI del Departament 

d’Ensenyament, cal seguir els següents passos per a implantar el sistema: 

 

• Entreu com usuari root en el vostre Linux. 

• Executeu l’ordre locate squid.conf. 

Figura 3.9: Plana d’informació a l’intentar accedir a una plana d’accés restringit 
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• El sistema us informarà del lloc on es troba l’arxiu de configuració del vostre 

proxy, normalment /usr/local/squid/etc/squid.conf. 

• Podeu ja sortir del Linux amb la comanda logout o seguir fent les operacions 

més endavant detallades dins del Linux, si hi esteu familiaritzats. 

• En cas contrari, podeu anar a qualsevol ordinador de la vostra xarxa, entrar en el 

vostre navegador i teclejar l’adreça http://192.168.0.2:10000 per entrar a 

l’aplicació Webmin d’administració del vostre servidor Linux. 

• Dins Webmin, aneu a la pestanya Others.  

• Cliqueu ara sobre File Manager. 

• Situeu-vos a /usr/local/squid/etc (El funcionament és semblant a l’explorador 

de carpetes de Windows). 

• Cliqueu sobre la icona New per crear  un arxiu anomenat dom_no.txt. Aquest 

nom és a lliure elecció de l’administrador. El fitxer correspondrà als dominis no 

autoritzats, com més endavant comentarem. 

• Repetiu el pas anterior, creant els arxius url_yes.txt i url_no.txt. Aquests noms 

també són de lliure elecció per part de l’administrador. Correspondran, respectivament 

als mots autoritzats i als denegats dins l’adreça de la plana. 

• Situeu-vos sobre l’arxiu squid.conf i cliqueu sobre la icona Edit. 

• Busqueu la zona on hi ha les línies que comencen per acl. 

• Afegiu, abans de http_access allow manager xtec_manager, el següent text: 

 

# 

# Dominis restringits 

acl dom_no dstdom_regex -i "/usr/local/squid/etc/dom_no.txt" 

http_access deny dom_no 

# 

# Mots autoritzats 

acl url_yes url_regex -i "/usr/local/squid/etc/url_yes.txt" 

http_access allow url_yes 

# 

# Mots restringits 



GUIA PEL FILTRATGE D’INTERNET A LES ESCOLES                                                    33 

acl url_no url_regex -i "/usr/local/squid/etc/url_no.txt" 

http_access deny url_no 

# 

 

• Guardeu els canvis, clicant a Save. 

• Editeu ara dom_no.txt i poseu-hi, com a mínim una línia amb un domini a 

restringir. Per exemple, abcdelsexo.com . Guardeu els canvis. 

• Editeu ara url_no.txt i poseu-hi, com a mínim una línia amb un mot (cadena) a 

restringir. Per exemple, cum. Guardeu els canvis. 

• Finalment, editeu url_yes.txt i poseu-hi, com a mínim una línia amb un mot 

(cadena) a no restringir. Per exemple: ocume (document i similars). Guardeu els 

canvis. 

• Cliqueu ara sobre Return to index del Webmin. 

• Aneu a la pestanya Servers. 

• Cliqueu a Squid Proxy Server. 

• Cliqueu a Apply Changes, situat a la part superior dreta. Si dóna error és que us 

heu equivocat en alguna de les línies de configuració de squid.conf o bé algun 

dels tres arxius de restriccions no existeix o és buit. 

• Podeu ara intentar entrar a www.abcdelsexo.com o a qualsevol cercador i cercar 

per cum o per document. Observareu que en els dos primers casos es denega 

l’accés i que en el segon no hi ha visualització de la plana. 

 

Per a facilitar l’edició dels fitxers de restriccions es recomana fer servir l’Excel, ja que 

permet classificar els mots per ordre alfabètic i en introduir-ne un de nou semblant, 

presentant la cadena prèviament entrada. Després es pot fer un copiar i enganxar entre 

l’Excel i el Webmin. Podeu baixar una còpia del fitxer d’un fitxer Excel a 

www.internetsegura.net . 

 

Ø Funcionament dels ACL de filtratge 

Si agafem una adreça del tipus: 

 http://servidor.exemple.com/qualsevol/cami/objecte  
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Squid Proxy Server té tres mòduls d’autorització d’accés a adreces d’Internet: 

 

• dstdom_regex: permet fixar quins dominis estan admesos (allow) o estan 

denegats (deny). Així, 

 

acl dom_exemple dstdom_regex -i \servidor.exemple.com$ 

http_access deny dom_exemple 

 

negarà l’accés a http://www.servidor.exemple.com. 

  

• url_regex: permet controlar si l’adreça sencera, incloent el domini, conté una 

determinada cadena. Així, 

acl url_exemple url_regex -i \cami$ 

http_access deny url_exemple 

 

negarà l’accés a qualsevol adreça que contingui la cadena cami. 

 

• urlpath_regex: ens permet fixar si es permet o no una adreça que contingui una 

cadena alfanumèrica, sense tenir en compte el nom del domini. Per tant, només 

realitzaria el control sobre /qualsevol/cami/objecte . 

 

El paràmetre –i indica “case insensitive”, és a dir, tant dóna que s’escrigui en 

majúscules o minúscules. 

Hom pot indicar les línies ACL amb fent referència a una cadena (començant per \ i 

acabant per $) o a un fitxer (posat entre cometes). 

 

Ø Recomanacions en l’ús dels ACL 

S’han provat diferents combinacions i la que ens ha semblat més satisfactòria és la 

solució donada anteriorment, amb els arxius dom_no.txt, url_yes.txt i url_no.txt. Tot i 

ser un mètode una mica rudimentari, comparat amb els programes de filtratge, és un 
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mètode per reduir notablement les incidències d’accés a continguts no desitjables en els 

centres. 

Per elaborar la llista dom_no.txt és recomanable mirar una mica el fitxer 

access.log generat per l’Squid. Amb la instrucció locate de Linux podrem saber on està i 

consultar-lo a través de Webmin, tal com s’ha fet anteriorment amb squid.conf. En 

principi l’hauríem de trobar a /usr/local/squid/logs/access.log . Mirant aquest fitxer 

podrem veure les preferències dels usuaris i actuar en conseqüència. 

Recordeu que també podem fer servir el visualitzador Calamaris per veure els 

dominis més visitats (Capítol 2). 

3.4 Filtratge amb Microsoft Proxy Server (NT) 

Microsoft Proxy Server també porta incorporat un sistema de filtratge que de la 

mateixa forma que en el proxy de Linux ens permet autoritzar o denegar accessos a 

planes web (Figura 3.10). Es troba a faltar no poder fer restricció per paraules claus dins 

l’adreça web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10: Restriccions d’adreces mitjançant Microsoft  
        Proxy Server 
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En centres que disposin d’un servidor amb tecnologia NT, però que vulguin 

configurar el servei de proxy com els centres que utilitzin Linux, hi ha bones notícies. 

Sabedors de que un dels punts forts del sistema operatiu del pingüí, és el seu proxy, han 

començat a oferir també de forma gratuïta, Squid per servidors de NT (Figura 3.11). 

http://www2.idesoft.com/squid/ 

Es tracta d’un software gratuït, dissenyat per UNIX. Segons els seus creadors 

comparatives recents demostren que el seu rendiment és superior a altres solucions, com 

Microsoft Proxy Server o Netscate Proxy Server. 

 

3.5  SquidGuard (Linux) 

La optimització dels dos proxys que podem trobar en els centres d’ensenyament 

(Squid i Microsoft Proxy Server), tal com en hem vist en el punt 3.3 i 3.4 ens pot ajudar a 

tenir un primer contacte amb els filtres de webs. 

 En el cas dels servidors Linux o Unix (secundària) existeix una opció alternativa 

que com la que acabem d’explicar no porta cap despesa. Sistemes operatius com Linux 

treballen amb la filosofia  que tot el software sigui de lliure accés, això ens permet trobar 

programari que utilitza llistes d’adreces permeses o prohibides (que s’actualitzen de forma 

periòdica) sense portant-se cap despesa econòmica. Fantàstic !! 

Figura 3.11: Plana de presentació d’un proxy per NT amb cost zero 
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 SquidGuard treballa amb llistes d’adreces permeses o prohibides que es van 

renovant de forma periòdica (actualment superen les 100.000 entrades). A la seva plana 

web (Figura 3.12) se’ns dona la possibilitat de baixar sense cap despesa la darrera versió 

de les “blacklists” (llistes d’adreces prohibides). Això augmenta la velocitat per visitar 

planes, doncs el programa no ha de comprovar en una altra adreça (la que comercialitza el 

filtre) si podem visitar la plana sol· licitada. Tot el que comporta la instal· lació del 

producte, està explicat amb tot luxe de detalls. En poques paraules, com diuen els seus 

autors és un software: lliure, molt flexible, extremadament ràpid i de fàcil instal· lació.  

No tot són bones notícies, ara falta que aplicacions com SquidGuard, puguin 

instal· lar-se en les versions de Squid per Windows NT. 

 

 

3.6  E-optionet 
 

És un programa en castellà realitzat per Edunet, empresa espanyola que 

comercialitza filtres a l'Estat. Permet la selecció de continguts de Internet a casa, a 

l’escola, a l’empresa i fins i tot als proveïdors d’Internet. 

 E-optionet permet ser provat durant un període de temps, per poder veure els avantatges 

de la seva instal· lació abans de formalitzar la seva compra. Es pot descarregar des de la 

plana: 

 

http://www.e-optionet.com/ 

Figura 3.12: Plana de presentació del producte SquidGuard 
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Existeixen diferents versions depenent del sistema operatiu (Windows, Linux i 

Solaris) i la presència o no d’un proxy: 

 
Ø E-optionet versió per PC per Windows 95/98, Millennium ,  NT 

Workstation i 2000 Professional 

Ø E-optionet servidor per Windows NT/2000. 

Ø E-optionet servidor per a Linux. 

Ø E-optionet servidor per Solaris. 

 
Aquesta varietat de possibles instal· lacions el fa una eina molt apta per a tots  

els models d’aula presents en els centres d’ensenyament o biblioteques. 

 

En totes les seves versions E-optionet disposa de: 

 

v Un motor d’anàlisi de pàgines web. 

v Llistes de protecció predefinides.  

 

El MOTOR D’ANÀLISI  funciona com supervisor de l’usuari i està preparat per detectar 

si la pàgina que s’accedeix és adequada o no segons el seu contingut, de forma 

complementaria al MOTOR D’ANÀLISI, E-optionet disposa de tres LLISTES 

D’ADRECES d’Internet: NOT, YES i SAFE a més d’un sistema de personalització, que 

permet afegir o treure adreces de les llistes de forma ràpida. 

 

Ø La llista NOT està formada per adreces de contingut inadequat, com pàgines 

pornogràfiques, de drogues, violència, sectes, racisme, etc. 

Ø La llista YES conté adreces de contingut adequats als quals es permet l’accés. 

Ø La llista SAFE està formada per llocs web amb continguts segurs als quals es 

permet l’accés.  
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En el moment que s’intenta accedir a una pàgina, E-optionet comprova si la seva 

adreça es troba en alguna de les pàgines predefinides (YES o SAFE) i si ho està, es 

permetrà l’accés. Si la pàgina es troba en la llista NOT, noes mostra. En el cas de no 

trobar-se en cap de les llistes, s’accedeix a ella, però el seu contingut és analitzat 

prèviament pel motor d’anàlisi. Si aquest estableix que la pàgina és de contingut 

inadequat, s’avisa a l’usuari i es denega l’accés. Si el contingut és adequat, la pàgina es 

mostra. 

3.6.1  E-optionet sense proxy 
 

És possible aconseguir la darrera versió d’aquest programa en la seva versió sense 

servidor, des de la web: http://www.e-optionet.com. Aquesta opció serà l’adequada si 

volem utilitzar el sistema de filtres a l’ordinador personal de casa i a les escoles o centres 

públics que no utilitzen un servidor proxy. Durant un període d’una setmana podrem 

provar el programa i si estem interessats en la seva adquisició, pagant unes 5.800 pessetes 

per ordinador podrem fer la seva compra amb l’opció d’anar actualitzant les llistes 

d’adreces durant un any. 

La instal· lació d’E-optionet en la versió sense servidor, no presenta cap dificultat. Un 

cop reiniciat l’ordinador després de la seva instal· lació, el programa queda resident (Figura 

3.13) com qualsevol altre programa (antivirus), no permetent ser desactivat, canviar la 

configuració o desinstal· lació, sense posar primer la paraula d’accés que ens demana el 

programa quan fem la instal· lació. 

                             Figura 3.13: E-optionet resident. 
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Des del primer moment, el programa comença a bloquejar l’entrada de continguts 

pornogràfics, informació sobre droga, sectes, violència extrema, racisme i fabricació 

d’explosius. 

 

Com a punts febles tenim la monitorització, ja que no es pot fer un seguiment de 

les planes a les que no s’ha deixat accedir. Tampoc es pot fer una tria de les planes web 

que es poden restringir, en no haver-hi una divisió per categories. 

En el moment que se’ns informa que no podem visualitzar la plana restringida, tenim 

l’opció d’enviar l’adreça que hem intentat visitar per poder ser analitzada per EDUNET 

(Figura 3.14). 

3.6.2  E-optionet amb proxy 
 

E-optionet presenta diferents instal· lacions en servidors però el fet que 

darrerament s’hagi començat a instal· lar de forma estàndard en els Instituts 

d’Ensenyament Secundari, aules amb Microsot Proxy Server sobre Windows 2000 (uns 

200 centres), ens ha fet provar aquesta versió de E-optionet. És destacable que E-

optionet ens permeti fer la instal· lació del programa en entorn Linux, ja que no hem 

d’oblidar que, prèviament als servidors Windows 2000, molts centres disposen d’aquest 

sistema operatiu amb un Squid Proxy Server pel seu baix cost. 

Figura 3.14: Avís de plana restringida utilitzant E-optionet. 
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Figura 3.15:   Configuració d’E-optionet des de la Intranet del centre. 

D’entre els programes comercials utilitzats per fer de  filtratge de continguts és 

l’únic que permet la seva instal· lació sobre el sistema operatiu Solaris,  sistema que fan 

servir uns 45 centres en l’anomenat projecte SUN-RAY, del Departament 

d’Ensenyament. 

E-optionet en la seva versió amb servidor Microsoft Proxy Server presenta una 

instal· lació molt senzilla. Igual que les altres versions es pot baixar des de la web un fitxer 

d’ajuda, on s’explica el procés de instal· lació i configuració del programa. Després de la 

instal· lació i el reinici del servidor, ja tindrem funcionant el contingut de filtres en tots els 

ordinadors que utilitzin el servidor com a Proxy (no és necessari canviar la configuració 

de les estacions de treball) per a la navegació per Internet. La configuració de les opcions 

administratives, es fa via web, podent-se configurar des de qualsevol ordinador de la 

xarxa, prèvia introducció del nom d’usuari i contrasenya (Figura 3.15) . 
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Després d’introduir el nom d’usuari i la paraula d’accés arribem a la plana 

d’administració del programa (Figura 3.16) on podem modificar opcions com: 

 

Ø Personalitzar la pàgina  que avisa a l’usuari/a que està accedint a una plana 

que no pot ser visualitzada pel fet de no complir els criteris de protecció 

establerts per EduNet.  

Ø Afegir adreces no permeses o permeses a les que porta Edunet. 

 

Els ordinadors que han intentat accedir a una plana d’accés restringit poden ser 

monitoritzats obrint el fitxer “edufilter.log” amb qualsevol editor de text, presentant 

informació sobre les planes que han estat restringides, l‘hora d’accés i l’ordinador.  La 

monitorització ens pot ajudar a afegir o treure adreces web a les llistes restringides i així 

ajustar les restriccions a les necessitats de l’escola. 

El programa és molt senzill d’instal· lar i s’ajusta perfectament a les necessitats de 

filtratge de continguts d’una escola . La monitorització potser és una mica fluixa, en 

quedar una mica pobre veure les planes que han estat restringides en un fitxer de text, 

encara que és efectiu.  

 

Figura 3.16:  Eines administratives d’E-optionet. 
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En el cas d’E-optionet per aules amb proxy (independentment de la plataforma) el 

preu del producte arriba a les 25.000 pessetes per donar-se d’alta el primer any i les 

60.000 pessetes per any de renovació.  És fa necessari fer una renovació anual del 

contracte per poder accedir a la llistes d’adreces. 

3.7 SurfControl 

 
Amb una estratègia de mercat semblant a la d’E-optionet, l’empresa SurfControl 

permet provar el seu software durant un període de temps abans de la compra del 

producte http://www.surfcontrol.com/.  Entre els programari que permet la seva 

descarrega podem trobar: 

 

Ø SuperScout per l’empresa (amb proxy) 

Ø CyberPatrol per l’escola (amb proxy) 

Ø CyberPatrol per casa (sense proxy) 

 

En el present document hem provat CyberPatrol sense proxy i configurat 

SuperScout, pel fet de ser un producte que s’integra perfectament en l’entorn NT/2000 

Server i Proxy Server, que com s’ha dit anteriorment és el model de xarxa  que es 

comença a estandarditzar en els Instituts d’Ensenyament Secundari. 

 

3.7.1 CyberPatrol sense proxy 
 

Els orígens de CyberPatrol són els d’un producte per a particulars, destinat a 

famílies que volien gestionar l’accés a Internet dels seus fills. 

Dels sistemes de filtratge comparats, CyberPatrol és l’únic que disposa d’una 

política de contingut de filtres quan s’utilitza el xat. Entre les opcions que podem trobar 

destaquen: 

 

Ø Definir en trams horaris que es permet l’accés a Internet. 

Ø Limitar l’accés a aplicacions (com poden ser jocs) en base al temps. 
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Ø Definir a quines hores i dies de la setmana es permet l’accés als grups de  Xat 

(IRC). 

Ø Crear dues llistes, una amb les paraules que queden marginades d’utilitzar quan 

s’està fent xat i una altra amb la possibilitat d’aprovar els grups de Xat que es 

deixa participar (Figura 3.17). 

Ø Bloquejar l’enviament d’informació personal a Internet (ChatGuard).  

Ø Poder triar de forma complementària sistema d’etiquetes (PICS). 

Ø Una monitorització gràfica que entre altres opcions ens permet veure les hores 

d’accés a Internet. 

Ø Possibilitat de ser configurat per utilitzar un servidor Proxy. 

Ø Definir diferents usuaris. 

 

Quan una pàgina es bloqueja, apareix un missatge (“Blocked by CyperPatrol”) que 

indica que la pàgina no es pot visualitzar 

CyberPatrol per ordinador sense proxy presenta una despesa d’unes 9.000 pessetes per 

ordinador a renovar cada any, pel fet d’actualitzar la llista d’adreces. 

La compra de productes de SurfControl es pot fer des de els seus representants a 

l’Estat. A Barcelona els representants de SurfControl els podem trobar a:  

http://www.claxion.com/ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 3.17: Menú de control del IRC en Cyber Patrol. 
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3.7.2 SuperScout amb proxy  
 

La seva instal· lació és senzilla, permetent la instal· lació del producte complert 

(instal· lació de tots els components) o la instal· lació com a client per poder disposar de les 

eines administratives.  

 SuperScout de l’empresa SurfControl presenta diferents aplicacions que es 

completen dins del seu programa amb uns objectius ben definits: 

 

Ø “SuperScout Real-Time Monitor” ens permet visualitzar de forma 

automàtica les planes visitades pels ordinadors de la xarxa, amb un menú 

adaptable a les necessitats: pàgina, categoria, usuari (Figura 3.18). 

Ø “SuperScout Rules Administrator”  ens permet la possibilitat de 

generar filtres amb diferents paràmetres com poden ser el tipus d’usuari, 

la franja horària o la categoria filtrada, permetent tenir una política de 

filtres molt flexible (Figura 3.19). 

 

 

 

Ø “SuperScout Monitor” ens permet fer un seguiment de les estacions o 

dels usuaris, així com la possibilitat de realitzar informes dels usuaris o de 

les  estacions de treball. 

 

En el que respecta a la despesa econòmica, SuperScout té un preu de compra que 

inclou la subscripció a les llistes de categories durant 1 any. Després cal renovar la 

subscripció anual i costa sensiblement menys que el preu de compra. Per exemple, el preu 

de compra de SuperScout 50 usuaris (per institucions acadèmiques) és 198.967 Ptas + 

IVA, i la renovació anual de subscripció a les llistes d’adreces és (per institucions 

Figura 3.18:  Monitorització de SuperScout. 
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acadèmiques) 82.417 Ptas. + IVA. CyberPatrol per a Microsoft Proxy Server s’ha de 

tornar a compra cada any, i costa el mateix cada cop. Per exemple, CyberPatrol per 

Microsoft Proxy Server costa 228.938 PTA. + IVA, i al cap d’un any s’ha de tornar a 

comprar i costa el mateix. SuperScout té una tecnologia superior a la resta dels productes 

que ofereix l’empresa SurfControl pel fet de concentrar la recerca i el desenvolupament 

de l’empresa.  

 

 

SuperScout té un preu semblant al de CyberPatrol per a Microsoft Proxy Server 

(o inferior a l’hora de renovar). Per totes aquestes raons, els representants de SurfControl 

a Espanya recomanen SuperScout. Per més informació en la compra del producte es pot 

visitar: 

 
http://www.claxion.com/shop/products/SuperScout.htm 

 
 

  
 
 
 
 

Figura 3.19:  Administració de SuperScout. 
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Capítol 4 

Conclusions 

4.1 Consells pràctics als mestres i pares de com 
protegir a l’infant dels continguts d’Internet. 

 
En aquest document hem començat donant  una pinzellada de com podríem fer 

un seguiment del que fan a Internet els nostres fills o alumnes, sense la necessitat 

d’instal· lar res, simplement utilitzant les eines que tenim a casa o a l’aula (Capítol 2). 

L’Assessor de Continguts del l’Internet Explorer o el Netscape (eina incorporada en els 

navegadors per fer de filtre de continguts), és per a molts internautes una eina encara per 

descobrir. Configurar l’Assessor de Continguts (Capítol 3) perquè visiti les webs que 

estan etiquetades amb uns continguts que nosaltres podem decidir quins han de ser, és un 

manera de fer una navegació segura i un primer pas en el que podríem considerar una 

navegació tutoritzada. No hem d’oblidar que hi ha tota una sèrie d’entitats sense ànim de 

lucre, com ICRA, que tenen com a objectiu poder etiquetar el major nombre de  planes 

webs.  
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Com en totes les activitats de millora, la possibilitat de poder tirar endavant la instal· lació 

d’un filtre de continguts, dependrà de la disponibilitat econòmica del centre o de la 

família. La utilització de mètodes alternatius a la instal· lació de filtres de contingut, com 

pot ser la monitorització de les planes visitades pels ordinadors que tenen connexió a 

Internet ens permetrà realitzar una política de seguiment de com s’està utilitzant Internet. 

Si creiem que la bona configuració de l’Assessor de Continguts juntament amb la 

monitorització (seguiment del que els alumnes estan fent), no ens ha donat el resultat 

esperat caldrà plantejar-se la presència d’un filtre de continguts a casa o en el propi 

centre. Són moltes les empreses que ja s’han vist obligades a instal· lar un filtre de 

continguts, amb l’únic objectiu de millorar el rendiment dels treballadors. Els centres 

d’ensenyament, les biblioteques o les mateixes famílies no poden seguir un camí diferent 

en aquest món tan canviant, que ha entrat a casa nostra i als centres d’ensenyament. 

La majoria dels filtres de contingut han de millorar constantment la base de dades de les 

seves llistes d’adreces permeses o prohibides. Encara que les comparacions moltes 

vegades no són encertades, comparar els filtres de contingut amb els antivirus és encertat. 

Pots tenir la darrera versió d’antivirus però potser en aquell moment s’està “construint” 

un virus per al qual el teu antivirus no està preparat. Darrera els filtres de continguts hi ha 

d’haver un equip de persones que s’encarreguin d’analitzar les darreres webs que han 

aparegut a la xarxa i així poder-les classificar per temàtiques, amb un únic objectiu, tenir 

un programa sabedor del què hi ha i on a la xarxa.  

Hem parlat de monitorització, del seguiment que es fa amb els ordinadors, dels filtres de 

contingut, però encara no hem parlat potser del factor més important, el factor humà. 

Segurament la millor manera de protegir als nostres fills o alumnes del que poden trobar a 

Internet, passa per estar molta més estona amb ells quan utilitzen la xarxa. Hem de 

presentar-los la informació que es troba a Internet i discutir-la amb ells, han de saber 

perquè és important tenir una xarxa segura.  Des de fa molt de temps eduquem als fills 

amb una sèrie d’hàbits de conducta, com poden ser que no parlin amb estranys, aquests 

costums s’han vist afectats per l’entrada de les noves tecnologies. Tenir al fill o alumne 

assegut davant d’un ordinador amb connexió a Internet, porta una sèrie de riscos, hem de 

ser coneixedors que existeixen, i hem de saber que hi ha una sèrie d’eines que ens poden 

ajudar, però cap tan important com conèixer i participar en les activitats dels nens a 
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Internet. Els pares MAI han de deixar la responsabilitat de tutoritzar als nens, en els 

programes de software que puguem instal· lar.  

En el primer trimestre del 2001 segons dades de diferents estudis realitzats a l’estat, 

Internet només es troba present en el 15 % de les llars. En molts nens el primer contacte 

amb Internet es farà a l’escola. És important que els mestres sàpiguen perfectament què 

és Internet i què és el que els nens es poden trobar quan fan servir els diferents recursos 

que ofereix la xarxa de xarxes. 

Hem instal· lat i configurat a casa i en models d’aula semblants a les que trobem a primària 

(sense proxy) o secundària (amb proxy) diferents filtres de continguts  (Capítol 3) . Hem 

descrit les característiques més importants de cada un d’ells i els seus avantatges i 

inconvenients. La decisió de fer servir un o altre no ha de ser “traumàtica”. A més, com 

en tot el software que es s’ofereix o es ven a la xarxa, et deixen provar-lo per un període 

de temps i després es pot decidir quina és la eina més adequada per instal· lar-la al centre. 

Com que segurament la decisió que puguem prendre dependrà del cost, s’ha parlat de les 

diferències econòmiques de tots els productes estudiats. 

En el present document s’ha elaborat una guia per a la implantació dels sistemes de 

filtratge a les escoles. Com tota la informació que fa referència a les noves tecnologies, és 

canviant. Per aquesta raó s’ha donat una sèrie d’adreces web (annex) que intenten ser un 

punt de referència en el que és el filtratge de continguts dintre de les llars, centres 

d’ensenyament o biblioteques. En aquestes planes web, poden trobar les diferents 

organitzacions que donen INFORMACIÓ SOBRE SEGURETAT, CONSELLS 

PRÀCTICS, FILTRES I ALTRES EINES DE CONTROL. 
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Annex   (Webs d’interès) 

Informació sobre seguretat, consells 
pràctics, filtres i altres eines de control: 
EN CATALÀ I CASTELLÀ: 

• www.internetsegura.net  

Web en català i castellà sobre la seguretat dels menors a Internet. Informació sobre 

els beneficis i els perills d’Internet, consells pràctics per a una navegació segura, filtres i 

altres eines de control, recursos per a pares, mestres, menors, periodistes... activitats i 

materials de sensibilització, llista de distribució, etc. 

EN CASTELLÀ: 

• http://www.capitannet.com 

La web sobre seguretat que ha realitzat Edunet, empresa espanyola que comercialitza 

filtres a l'Estat. Inclou un joc interactiu per a infants entre 8 i 12 anys. 

• http://www.monclovanet.com/navegando.htm 

Lloc web mexicà molt complet, fet seguint l'exemple de molts dels webs  

nordamericans. 

• http://www.stop-pedofilia.net 

      Realitzada pel sector de pornografia adulta a l'Estat espanyol. 

• http://www.protegeles.com 

Línia directa on notificar anònimament l'existència de webs sobre pornografia 

infantil; està gestionada per Edunet i ACPI (Asociación Contra la Pornografía 

Infantil); ells s'encarreguen de denunciar-ho a la policia. 
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EN ANGLÈS: 

• http://www.getnetwise.org 

Probablement el millor lloc web site que dóna informació sobre la seguretat a 

Internet per als menors, inclosa una clara anàlisi dels diferents programes de filtratge 

existents al mercat. 

• http://www.safekids.com  

Creat pel periodista Lawrence J. Magid, dóna consells i informació per fer que 

l’experiència d’Internet de les famílies sigui “divertida i productiva”. 

• http://www.safeteens.com  

Una versió especial de 'www.safekids.com' adreçada als adolescents. 

• http://www.larrysworld.com  

També creada per Lawrence J. Magid, conté els seus articles sobre ordinadors i 

tecnologia.  

• http://www.kidsprivacy.org  

Una guia per a pares sobre la privacitat dels menors en línia, realitzda pel Center For 

Media Education. 

• http://www.netmom.com  

Per Jean Armour Polly, coneguda com la “mamà de la xarxa”. S’hi pot trobar els 100 

llocs per a famílies. 

• http://www.americalinksup.com 

Realitzada per America Links Up, una coneguda campanya pública de sensibilització 

als EUA. Conté informació sobre esdeveniments i material de sensibilització (un bon 

nombre de recursos valuosos per a pares i fills). 

• http://www.cyberangels.org  

Inclou lliçons per a mestres, seguretat i consells sobre privacitat, i és realitzada per 

diversos voluntaris que treballen en grups de treball (legislació, llistes “permeses”, 

monitors de xats...).   
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• http://www.msn.staysafeonline.com/  

De Microsoft. És una guia fàcil d’Internet per a infants. És un programa de 15 minuts 

que ajuda els infants a navegar amb seguretat. Inclou un joc interactiu sobre els 

consells pràctics per a la seguretat.  

• http://www.chatdanger.org  

Explora els perills del xat anònim. Esponsoritzat per Childnet International. 

• http://www.webwisekids.com/ 

Un gran lloc amb recursos per a mestres i pares. 

• http://www.netparenting.com 

 Seguretat, educació i lleure. Idees per a infants a Internet. 

• http://www.safesurf.com 

Ofereix en línia informació sobre seguretat i un sistema de classificació de continguts 

a Internet. 

• http://www.smartparent.com 

Llista de recursos d’Internet per a pares. 

• http://familyinternet.miningco.com/parenting/familyinternet/cs/internetsaf

ety1/index.htm 

Family Internet inclou una àrea segura d’Internet Safety, amb tutorials, tests i 

informació sobre programes de filtre. 

• http://www.safetyed.org/  

Una organització sobre seguretat a Internet que ofereix classes en línia. 

• http://www.netparents.org/ 

Una organització sense ànim de lucre amb l’objectiu d’educar pares sobre la 

tecnologia d’Internet i la seguretat dels infants en línia - un gran recurs! 

• http://www.protectkids.com/  

El lloc "Kids Online", un llibre escrit per Donna Rice-Hughes, defensora de la 

seguretat a Internet. 
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• http://www.the-dma.org/  

La Direct Marketing Association té un fulletó, "Get Cyber Savvy".  

• http://www.childrenspartnership.org/  

El Children's Partnership, una organització compromesa a sensibilitzar els pares a que 

s’involucrin en la vida dels seus fills a Uinternet i s’afegeixin a la seva campanya de 

protecció dels interessos dels menors. El seu fulletó, "Parent's Guide to the 

Information Superhighway", es pot baixar de la web.  

• http://www.familyeducation.com/  

La xarxa Family Education Network, ofereix informació molt valuosa al seu lloc.  

• http://www.seniornet.org/  

Una organització sense ànim de lucre que es dedica a animar els avis i jubilats a 

navegar per Internet, de manera que puguin ajudar els infants a navegar de manera 

segura ensenyant els avis.  

 

ORGANITZACIONS QUE TREBALLEN PER LA SEGURETAT DELS 

MENORS A INTERNET: 

• http://www.nch.org.uk/internet 

Grup d’associacions protectores de la infància, de Gran Bretanya, que treballen per la 

seguretat dels menors a Internet. 

• http://www.saferinternet.org/ 

Web del Pla d’Acció per la seguretat d’Internet, de la Comissió Europea. 

• http://www.iwf.org.uk  

La Fundació Internet Watch (Gran Bretanya). 

• http://www.icra.org 

 La Internet Content Rating Association (Associació per la Classificació de 

Continguts d’Internet). 

• http://www.childnet-int.org/ 

La web de Childnet International, una ONG britànica que investiga i promou  

       iniciatives per la seguretat dels menors.  
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• http://www.stiftung.bertelsmann.de/internetcontent/english/frameset_hom

e.htm 

       La Fundació Bertelsmann (Alemanya). 

• http://www.cme.org 

 El Center for Media Education (EUA). 

• http://pcmlp.socleg.ox.ac.uk/ 

 El Programme in Comparative Media Law & Policy (Oxford University i altres 

institucions). 

• http://www.incore.org 

       Un projecte que, amb el suport de la Comissió Europea, intenta crera un sistema  

      de classificació de continguts i filtratge genèric, que sigui utilitzable per tots els  

usuaris europeus. 

• http://www.en.eun.org 

La European Schoolnet és una col· laboració de vint-i-tres Ministeris d'Educació  

       d'Europa. És una xarxa de xarxes. També hi participa el Departament  

       d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

• http://www.inhope.org 

Internet Hotline Providers in Europe Association (l’Associació Europea de  

       Proveïdors de Línies Directes d’Internet). 

• http://www.net-consumers.org 

European Research into Consummers Affairs (associació europea que promou la  

       recerca en afers de consum). 

• http://www.muenster.org/  

European Non-Profit Working to Help Children on the Internet (ONG europea 

que treballa per la seguretat dels 
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