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“El bon ús de les xarxes socials”

- Introducció: MARISOL 5 MIN.

Internet és una finestra al món, i les xarxes socials és una porta que 
et permet entrar a la vida privada de altres, de la mateixa manera 
que permet que altres entrin a la teva; per aquesta raó és necessari 
posar límits a qui entra.

Què és el bon ús de les xarxes socials? Hi ha perills? Quins?

A través del video ¿Dónde està Pablo? Debatrem quins perills podem 
trobar a les xarxes socials.

- La teva imatge JORDI 15 MIN

Quina imatge estàs donant a la teva vida “cibersocial”?

Antes de colgar tu imagen en la web... piénsalo: Una imatge val més 
que mil paraules, i per això has tenir cura de les fotos que publiques, 
de la mateixa manera que has de vigilar qui pot accedir a les teves 
imatges. 

Respectes la imatge dels altres? Farem una mica de reflexió amb el 
vídeo: La imatge del altres

- Grooming TAMARA 15MIN

Qui hi ha a darrera d’un ordinador?  Com detectar que hi pot haver un
possible abús?

Activitat 1: converses a un xat

Activitat 2: pornografia a internet

- Grups perillosos a les xarxes socials:  MARISOL 15 MIN

Parlarem del sorgiment de grups perillosos a les xarxes socials o 
pàgines web que fan apologia de la xenofòbia, l’anorèxia o de 
pensaments extremistes. Veurem alguns exemples.

- Cyberbulling JORDI 15 MIN.

http://www.youtube.com/watch?v=iiTXEFKLbmE
http://webquest.xtec.cat/httpdocs/internet/activitat3.htm
http://webquest.xtec.cat/httpdocs/internet/activitat_1.htm
http://www.youtube.com/watch?v=eTJnp2FD9Yw
http://www.youtube.com/watch?v=LD70Q41bbqU


Què és el cyberbulling? Com detectar-ho? Quines conseqüències té?

- Sexting TAMARA 15 MIN.

Què és el sexting? Com detectar-ho? Quines conseqüències té? Del 
Sexting a la Sextorsión.

- Què podem fer? 30 MIN.

Consells pràctics per a evitar els perills de les xarxes socials.

JOC DEL TRIVIAL : www.navegacionsegura.es

 www.cuidatuimagenonline.com

http://www.cuidatuimagenonline.com/
http://www.navegacionsegura.es/
http://www.netiquetate.com/
http://www.sexting.es/
http://www.youtube.com/watch?v=WOAbbZhIDQA

