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Na casa de Sofía estaban moi contentas. Chegaron as va-
cacións de verán e Sofía conseguira facer unhas practicas 
coma reporteira xuvenil no xornal dixital da súa vila.

A súa primeira reportaxe sería... TACHÁN!! “Cales son os 
mellores sitios para comer a empanada en Galicia?”

Buscaría información na rede, indo a bares e restaurantes e 
falaría coa xente para que lle dixeran as súas recomendacións. 
Era o comezo do seu soño, porque aínda que quería ser en-
xeñeira informática…. xornalista tamén estaría xenial.

Cando o comentou na casa, a súa irmá díxolle que quen máis 
sabía do tema era unha famosa influencer, á que chamaban 
“Empanada Queen”.
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Todo o mundo seguía a Empanada Queen. Era un exemplo a 
seguir. Facía os mellores vídeos de moda, de restaurantes e de 
calquera produto en xeral. Tiña moitísimas seguidoras ao longo 
do mundo, que facían caso das súas recomendacións.

Era curiosa a vida desta rapaza… Semellaba que tiña tempo 
para todo: recomendar comida, viaxes, roupa… Os seus días 
parecían que tiñan 48 horas!!

Sofía pensou que sería un bo comezo da reportaxe poñerse en 
contacto con ela, para ter unha entrevista e tirar unhas fotos. 
Ademais daba a casualidade que non vivía moi lonxe de Sofía.
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Pero… por máis que o intentaba, semellaba imposible coñece-
la en persoa… Despois de moitas chamadas e correos por 
fin contestoulle por medio dun vídeo no que recomendaba 
aos seus seguidores dez locais para comer empanada. A 
Sofía estrañoulle que non aparecese o Lar da Empanada, 
que estaba preto da súa casa, onde facían unha empanada 
de zamburiñas riquísima que tiña sona en toda a contorna, 
aínda que a súa nai dicía que a mellor empanada que facían 
era unha á que lle botaban moito polo e lle chamaban... a de 
repolo! En fin, que cadaquén tiña a súa favorita.
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Aquela mesma noite quedou cuns amigos no Lar da Em-
panada. Pareceulle un restaurante marabilloso e tan estu-
pendo coma sempre… Que ben que se estaba! O rematar, 
cando ían pechar, comentoulle á encargada que estaba a 
facer unha reportaxe sobre a empanada en Galicia.

A encargada cambiou o xesto e dixo que unha vez viñera 
alguén de parte dunha influencer chamada Empanada 
Queen para recomendar o seu local… pero tiñan que pa-
garlle para que falase ben deles! E despois de que se 
negasen a colaborar coa “influencer”, as críticas nega-
tivas comezaron a aparecer nas redes… mesmo por parte 
de xente que nunca estivera no establecemento! Unha 
tristura… e unha inxustiza.



Ao chegar á casa non podía durmir. Estivo toda a noite 
dándolle voltas ao modo de traballo de Empanada Queen. 
Ao mesmo tempo que recomendaba algúns locais, deixaba 
críticas negativas a outros negocios sen moito sentido. 
Na súa web aparecían vídeos de supostos expertos inter-
nacionais falando desas mesmas recomendacións, pero 
logo de ver moitos vídeos decatouse de que o esquema 
que empregaban era o mesmo… Algo non cadraba!!!

   12    13



  15   14

Pola mañá, logo do almorzo, comentoullo á súa nai, que 
era enxeñeira informática.

- Se queres bótolle un ollo a eses vídeos… e se  os analizo 
ben, podemos saber se fixeron modificacións nas gra-
vacións e crearon  unha información falsa.  

Logo de estudar polo miúdo os vídeos decatouse de que 
eran falsos, e que de feito estaban modificados dixital-
mente, creando persoas inventadas para que alteraran a 
información, mentindo sobre os locais.   

Sofía non daba crédito… Pero que máis podería facer? 
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Tirando do fío comezou a 
indagar na rede na pro-
cura das críticas feitas 
en locais que estiveran ao 
lado dos que falaba ben 
Empanada Queen. Daba a 
casualidade que cando se 
facía unha recomendación 
positiva na web da “influ-

encer”, inmediatamente comezaban a aparecer críticas negativas 
nos locais que estaban preto... moitas veces case co mesmo texto! 
Non había dúbida: estaba claro que esta Empanada Queen tamén 
creaba “fake news” ou noticias falsas para sacar un beneficio.

Sofía xa tiña material de sobra para 
facer a súa primeira reportaxe… que 
ao final non falaría de empanadas, 
senón dos traballos pouco éticos 
dalgúns e dalgunhas “influencer”.
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Cando saíu a reportaxe... foi unha bomba! Empanada Queen foi 
denunciada á policía e tivo que saír na súa páxina web a pedir 
perdón Ademais, máis tarde demostrouse que tamén vendía os 
datos dos seus seguidores e seguidoras, que llos cedían gra-
tuitamente sen sabelo á hora de facerse do club de fans, xa 
que para poder anotarse tiñan que responder un formulario de 
15 páxinas con todo tipo de datos, gustos e afeccións.

Máis tarde Empanada Queen dixo que non o fixera polos car-
tos, senón que o que lle gustaba era a fama e os seguidores 
na rede… e ser coñecida en todos lados.
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Aquela tarde, no parque que estaba ao lado da súa casa, 
Sofía explicáballes ás súas amizades como fora a súa 
aventura. Unha reportaxe sobre locais para xantar empana-
das convertérase nunha investigación na que descubrira os 
perigos da rede, onde non todo é coma parece e onde sem-
pre hai que verificar, asegurarse e ter un espírito crítico… 
Igual ca na vida!

E xusto naquel intre recibiu unha chamada do Colexio de 
Enxeñeir@s Informátic@s de Galicia. Dicíanlle que lles 
causara tan boa impresión a súa reportaxe que lle propuñan 
crear unha canle de CHIK CHOK na rede, en coordinación 
co colexio, onde informase sobre a NAVEGACIÓN SEGURA 
E A CIBERSEGURIDADE e puxese en valor figuras senl-
leiras da informática.
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Ola CHIK CHOKERS! Neste vídeo coñeceremos a Ada Byron, 
unha muller que é considerada coma a primeira programadora 
da historia. É unha precursora da informática, e grazas aos 
seus traballos podemos usar os dispositivos informáticos de 
hoxe en día.    

Vixía os teus contrasinais e correos electrónicos.

Non difundas nada de algo 
que non che gustaría que 
che fixesen a ti. 

Practica a empatía.

Non te conectes en es-
pazos que consideres 
NON SEGUROS.
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Moito ollo cos teus datos na rede que poden empregarse en 
actividades das que non deches o teu permiso.

Non te creas todo o que sae na rede. 
Contrasta  a información.

Ollo coa difusión dos teus datos.

E por último moito ollo e sentidiño e se na rede hai calquera 
cuestión sobre a que tes dúbidas… avisa os teus pais.




