Nom ____________________________

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.
Per a practicar un esport en equip necessitem conéixer les regles de joc i, com a usuaris d’internet,
també. Però no us preocupeu, que no naixem sabent-ho!
Necessitem ser conscients del valor de la identitat digital i desenvolupar una actitud de control de
la informació sobre un mateix. A continuació, us proposem algunes activitats perquè demostreu el
que sabeu sobre les xarxes socials i potser descobrireu algunes coses que encara no sabíeu.
Amb això, esperem que acabeu sabent un poquet més d’internet i navegueu més segurs. Ànim!

Treball individual
1 _ Jo controle en internet

Consum responsable d’internet / Navegació segura

Nom ____________________________

1 _ Jo controle en internet

Coneixes algú que no haja navegat mai per
internet?
És probable que algunes persones majors, com el teu
iaio o una veïna molt major, vulguen submergir-se en
este món nou. Estaria molt bé que, tu que ho
controles, li donares alguns consells bàsics.

En el formulari de Google següent tens 4 qüestions bàsiques per a qualsevol bon navegant
d’internet. Què et sembla si el completes? Intenta fer-ho de la forma més sincera i completa possible,
però no et preocupes si alguna cosa no la tens clara o la contestes malament, perquè després
completarem les preguntes entre tots i totes. Endavant!

Treball en equip
1 _ Gran pla de cap de setmana
2 _ Som responsables
3 _ Decàleg d’ús responsable d’internet

Consum responsable d’internet / Navegació segura

Nom ____________________________

1 _ Gran pla de cap de setmana

Segur que advertiries el teu iaio o
veïna major sobre unes certes
dades personals que no s’han de
facilitar

per

contrasenyes
compte

internet, com

les

o

de

bancari.

el

número

Perquè…

què

podria passar?

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 explica tots els termes
que hem 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.

Consum responsable d’internet / Navegació segura

Nom ____________________________

2 _ Som responsables

Ara que ja sou experts en xarxes socials, reflexionarem sobre com les usem. Així, les podrem
configurar de manera segura i decidir conscientment quina informació volem penjar en la xarxa.

El vídeo inclòs en esta presentació de
CANVA és un experiment real que
va

fer

UNICEF

reflexionar

sobre

per
la

a

fer-nos

informació

personal que pugem a les xarxes i
com la poden usar altres persones.
Imagina si caiguera en males mans!

Visualitzeu el vídeo i comenteu-lo en grups de 4 o 5. Segur que no us deixarà indiferents!
Després, reflexioneu en comú sobre les qüestions que us plantegem en la mateixa fitxa. Preneu notes
de tot, perquè després ho compartireu amb la resta de la classe.

Consum responsable d’internet / Navegació segura

Nom ____________________________

3 _ Decàleg d’ús responsable d’internet

Ha arribat el moment i esteu 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
vosaltres i, sens dubte, també per als iaios i veïnes majors.

Per a fer-ho més visual i que puga arribar a
tots i totes, podeu 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.

Prepareu un guió per a gravar un curt breu en què es presente la situació, quina recomanació oferiu
i per què és important.

Prèviament, en grups de 4 o 5 alumnes consensueu les 10 recomanacions que considereu més
interessants i compartiu-les amb la resta de la classe per a donar forma al decàleg.

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!

Consum responsable d’internet / Navegació segura

