Consum responsable d’Internet
Navegació segura

Nom____________

Treball individual
Jo controle en Internet
Un superplà de cap de setmana

Les xarxes socials com a eina de comunicació
Les xarxes socials són plataformes d’Internet que permeten a les persones que s’hi unixen
compartir informació sobre les seues vides en forma de comentaris, fotos, vídeos, etc.
Igual que per a jugar a un esport hem de saber com s’hi juga i conéixer les normes del joc, com
a usuaris d’Internet, també. Però no patiu, que no naixem sabent!
Cal que siguem conscients del valor de les dades personals i desenvolupar una actitud de
control de la informació sobre un mateix. A continuació vos proposem algunes activitats per a
demostrar el que sabeu sobre les xarxes socials i també perquè descobriu algunes coses que
no sabíeu. Esperem que després de fer-les sapigueu una miqueta mes d’Internet i navegueu un
poc més segurs. Ànim!
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Nom____________

Jo controle en Internet
Contesteu a les preguntes següents. Intenteu fer-ho de la forma mes sincera i completa
possible, però no patiu si alguna cosa no la teniu clara o la contesteu malament, perquè
després completarem les preguntes entre tots i totes.
Saps la diferència entre una xarxa wi-fi pública i una de privada? Quina és més segura?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
La paraula cookie significa ‘galleta’ en anglés, però saps què significa en el món de la
informàtica? Per a què servixen?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tots els usuaris de dispositius digitals i més encara d’Internet utilitzem contrasenyes per a
protegir les nostres dades personals. Però, com ha de ser una contrasenya perquè siga segura?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Què és la “geolocalització”? Per a què servix?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Un superplà de cap de setmana
En el vídeo següent de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades es planteja una situació que
ens podria passar a qualsevol. Ens parla de tots els termes que hem treballat en l’activitat
anterior i també ens planteja algunes recomanacions per a utilitzar les xarxes socials de forma
segura. Visualitzeu el vídeo i comenteu-lo en grup.

http://video.agpd.es/TuDecidesEnInternet/TuControlas/VIDEO_02_PLANAZO_DE_FIN_
DE_SEMANA_V3.mp4 (Font: Agència Espanyola de Protecció de Dades)
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Treball en equip
Siguem responsables
Decàleg de l’ús responsable
El nostre decàleg en imatges

Totes les xarxes socials tenen una edat mínima per a participar-hi i poder crear-se un perfil. El
problema és que resulta molt senzill crear un compte fals, però igual que ho pot fer un menor,
pot mentir qualsevol persona creant un perfil fals.
Encara que parega una “favada”, hem de ser conscients que Internet té molts beneficis, però
també té perills. Per resta raó, al nostre país hi ha una llei que regula l’ús de les xarxes socials
per a menors d’edat. Esta llei diu que només poden tindre un perfil en les xarxes socials les
persones majors de 14 anys. Tens perfil en alguna xarxa social?

1

Siguem responsables
Ja sou uns experts en xarxes socials, i ara cal reflexionar sobre l’ús que en fem o que n’hem fet.
Així podrem configurar-les de forma segura i decidir conscientment quina informació volem
penjar a la xarxa.
El vídeo següent és un experiment real que ha fet UNICEF per a fer-nos reflexionar. Visualitzeu
el vídeo i comenteu-lo en grups de 4 o 5. Després poseu en comú les vostres reflexions.
https://www.youtube.com/watch?v=WqBl2zyXI7g

En grups de 4 o 5 alumnes contesteu de forma consensuada a les preguntes següents. Després,
comenteu les respostes amb la resta de la classe.
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Alguna vegada heu vist publicar informació que vos haja cridat l’atenció? Per què?
Has publicat alguna vegada informació personal en les xarxes?
Què creus que apareix si busquem el teu nom en Google?

Decàleg de l’ús responsable
Ara ha arribat el moment de pensar entre tots un decàleg de recomanacions senzill per a fer
un ús segur de les xarxes socials.
Per a elaborar-lo, en grups de 4 o 5 alumnes consensueu 10 recomanacions que se vos
ocórreguen. Després, les compartireu amb la resta de la classe.
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El nostre decàleg en imatges
Una vegada consensuat el vostre decàleg
de recomanacions, vos proposem que el
feu més visual perquè puga arribar a més
gent. Com ho podríem fer?
Repartir els diferents punts entre els
equips. Cada equip haurà de pensar una
situació que represente la importància de
la recomanació.
Ara ens agradaria que gravàreu un vídeo breu per a acompanyar les vostres idees d’un recurs
visual.
Per a dur-ho a terme necessitareu:
 Una càmera de vídeo o un mòbil per a gravar.
 Un escenari: Penseu en quin lloc haureu de gravar: la classe, el pati, la sala
d’ordenadors… Necessiteu algun objecte o decorat especial?
 Actors: Qui actuarà?
 Tècnics: Necessitareu una persona que grave, algú que dirigisca i recorde el guió que
heu fet. Un tècnic d’efectes especials si fa falta una llum especial o algun so.
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