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Consum responsable d’internet / Navegació segura 

 

 

 

MATÈRIES: 

DESTRESES LINGÜÍSTIQUES, 

HABILITATS DIGITALS, VALORS 

SOCIALS, EDUCACIÓ ARTÍSTICA  

EDAT: 1r i 2n ESO  (12 - 14 anys) 

 

OBJECTIUS DE LES FITXES DE TREBALL 

La proposta didàctica següent està plantejada en dos blocs: el primer, de treball individual i el segon, 

en grups xicotets. Durant la primera part es convida l’alumnat a reflexionar sobre l’ús que fa de les 

pantalles i les xarxes socials perquè descobrisquen qüestions interessants relacionades amb este 

tema. 

En la segona part se’ls convida a crear un decàleg de recomanacions per a fer un bon ús de les xarxes 

socials. A més, este decàleg anirà acompanyat de vídeos il·lustratius de les propostes que facen elles 

i ells mateixos. 

 

 

 

 

 

 

Treball individual 

1 _ Jo controle en internet  
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1 _ Jo controle en internet 

 

En esta primera activitat es busca recollir els coneixements previs de l’alumnat sobre alguns 

conceptes relacionats amb les xarxes socials i internet. De la mateixa manera, amb la informació 

complementària a cada pregunta els proporcionarem coneixements que els ajudaran a prendre 

decisions autònomes i responsables sobre l’ús que fan de les pantalles. 

 

Amb la pregunta Coneixes algú que no haja navegat 

mai per internet? i la capacitat dels joves com a 

prescriptors en internet i xarxes socials, per al 

col·lectiu de persones majors que se submergisquen 

per primera vegada en este món, els demanem que 

responguen el formulari de Google que planteja les 

4 qüestions bàsiques que qualsevol usuari d’internet 

hauria de conéixer.  

El formulari està configurat perquè es puguen vore les respostes per a la reflexió posterior en 

grup gran, per això és important respondre de la forma més sincera i completa possible, però sense 

atabalar-se si alguna cosa no la tens clara o la contestes malament, perquè després completareu les 

preguntes entre tots i totes.  

 

 

https://forms.gle/Z4k8URfjDxBh6aMQ7
https://forms.gle/1Gv6hYVQriVVvKF37
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I en la presentació de CANVA Jo 

controle en internet, que pots projectar 

en la pissarra digital, facilitem una 

possible resposta a cada una de les 

quatre qüestions. 

 

  

 

 

 

 

 

 

1 _ Gran pla de cap de setmana 

 

En el vídeo següent de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades que trobareu en esta presentació 

de CANVA, es planteja una situació que ens podria passar a qualsevol. Ens parla de tots els termes 

que han treballat en l’activitat anterior i també ens planteja algunes recomanacions per a utilitzar les 

xarxes socials de manera segura. Reflexioneu en grup sobre el que es planteja en la presentació, 

després de visualitzar el vídeo. 

Treball en equip 

1 _ Gran pla de cap de setmana 

2 _ Som responsables 

3 _ Decàleg d’ús responsable d’internet 

 

 

 

https://www.canva.com/design/DAE4avISqL0/4J7m8hhxjPv59o5iIVT5wQ/view?utm_content=DAE4avISqL0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE4avISqL0/4J7m8hhxjPv59o5iIVT5wQ/view?utm_content=DAE4avISqL0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEwfK3Q1Tg/6Z4UeEWLgbwec_tjqgcJnQ/view?utm_content=DAEwfK3Q1Tg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEwfK3Q1Tg/6Z4UeEWLgbwec_tjqgcJnQ/view?utm_content=DAEwfK3Q1Tg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE4avISqL0/4J7m8hhxjPv59o5iIVT5wQ/view?utm_content=DAE4avISqL0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
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Segur que advertiries el teu iaio o 

veïna major sobre unes certes 

dades personals que no s’han de 

facilitar per internet, com les 

contrasenyes o el número de 

compte bancari. Perquè… què 

podria passar?   

 

 

2 _ Som responsables 

 

Ara que ja són experts en xarxes socials, és important que reflexionen sobre com les usen. Així 

les podran configurar de manera segura i decidir conscientment quina informació volen penjar en la 

xarxa. 

 

El vídeo inclòs en esta presentació de 

CANVA és un experiment real que va 

fer UNICEF per a fer-nos reflexionar 

sobre la informació personal que 

pugem a les xarxes i com la poden 

usar altres persones.  

 

Visualitzeu el vídeo tots junts i proposeu-los que el comenten en grups de 4 o 5. Segur que no els 

deixarà indiferents! 

Després reflexioneu en comú sobre les qüestions que us plantegem en la mateixa fitxa.  

https://www.canva.com/design/DAEwfBSKvKs/He1w6I0iIsBnT9LTSWJpOw/view?utm_content=DAEwfBSKvKs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=viewer
https://www.canva.com/design/DAEwfBSKvKs/He1w6I0iIsBnT9LTSWJpOw/view?utm_content=DAEwfBSKvKs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=viewer
https://www.canva.com/design/DAEwfBSKvKs/He1w6I0iIsBnT9LTSWJpOw/view?utm_content=DAEwfBSKvKs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=viewer
https://www.canva.com/design/DAEwfK3Q1Tg/6Z4UeEWLgbwec_tjqgcJnQ/view?utm_content=DAEwfK3Q1Tg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
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3 _ Decàleg d’ús responsable d’internet 

 

Ha arribat el moment i estan més que preparats per a crear un decàleg de recomanacions sobre 

l’ús segur i responsable d’internet. Un material que serà de gran ajuda per a molts xics i xiques com 

ells i sens dubte, també per als seus iaios i veïnes majors.  

 

 

 

Per a fer-ho més visual i que puga arribar 

a tots i totes, anima’ls a preparar 

minivídeos en què es representen les 10 

recomanacions triades.  En esta 

presentació de CANVA teniu el detall del 

material que necessitareu i com el podeu 

organitzar. 

 

És important que abans de gravar el curt preparen un guió en què es presente la situació, quina 

recomanació oferixen i per què és important.  

 

Per a fer-ho, en grups de 4 o 5 alumnes consensuen les 10 recomanacions que consideren més 

interessants i les compartixen amb la resta de la classe per a donar forma al decàleg.  

 

 

 

 

https://www.canva.com/design/DAEwfKLh8HU/EgUHkAf9rcUqBuoQi2myGg/view?utm_content=DAEwfKLh8HU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=viewer
https://www.canva.com/design/DAEwfKLh8HU/EgUHkAf9rcUqBuoQi2myGg/view?utm_content=DAEwfKLh8HU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=viewer
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Quan tingueu les recomanacions gravades, les 

podeu compartir en un mural col·laboratiu com 

este que us proposem en PADLET, amb un 

exemple de recomanació i vídeo d’ORANGE 

España. Comencem?  

 

Endavant amb el decàleg!  

 

 

https://padlet.com/teamconsum/wofx7fkq5j09sxxf
https://padlet.com/teamconsum/wofx7fkq5j09sxxf

