
 

 
Grup Impulsor 
 

Acta del dia 29 de novembre 2017 
 

Hora: 18.30h 
Lloc: Aula polivalent del Centre Cívic 

 
 

Proposta Capsules vídeos: 
 

5-6 capsules amb 2 idees cadascuna amb diverses veus: para/mare, 
infant, jove, gent gran, entitat, ... 

Format entrevistes a les diverses veus amb preguntes sobre les idees 

claus per tots igual i un missatge final que contesti la pregunta per 
part de Jordi Juvany o una veu en off. 

 
Idees claus: 

1. Anticipar-se, pactar usos i temps, donar pautes. 
2. Acompanyar per educar i ser autònoms amb les TICs, compartir 

espais per usar TICs 
3. Ser crítics amb la informació, l’excés d’informació. 

4. Protecció identitat digital 
5. Seguretat a la xarxa 

6. Les TICs com a facilitadores de la comunicació, la col·laboració 
 

 
Preguntes per cada idea clau: 

1.-    Cal marcar temps d’ús o espais d’ús? 

 Creus que estàs moltes hores connectat? 
Sabries detectar-te simptomes de una possible addicció a les 

xarxes? 
 

2.- He de controlar els perfils dels fills per què facin un bon ús i per                                
a prevenir problemes? 

 Les TICs poden servir per educar? 
 Utilitzes les xarxes per a la recerca de informació? 

 Utilitzes les xarxes per a aprendre, per a ser autodidacte? 
 T’ajuden les TICs a ser creatiu? A Aprendre? 

 T’ajuden les TICs a ser més eficient? 
3.-     Saps escollir les fonts fiables de informació? 

 Navegues o naufragues en les recerques? 
 Com gestiones l’excés de informació i la veracitat de les fonts? 



4.-     Com protegeixes les dades personals a la Xarxa? 

 Quina és la teva identitat digital? 
 Saps que és l’empremta digital? 

 Penses que treballes amb un perfil responsable? 

5.-    Com reconeixes espais perillosos? 
 Com saber si un canal és fiable? 

T’has trobat alguna vegada amb algun problema de seguretat? 
Que has fet? 

A tu et dona seguretat la compra per internet? 
6.-    Participes a foros o xarxes? 

 Ets seguidor de influencers o youtubers? A quins segueixes? 
 Penses que la tecnologia ajuda a la comunicació?  

 Penses que la tecnologia ajuda a ajuntar a les persones? 
 Quin ús fas de les xarxes? On i quan et connectes? 

Creus que la comunicació per xarxes t’apropa, acompanya a les 
persones o t’aïlla? 

  


