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INTRODUCCIÓ AL BLOC BONES PRÀCTIQUES 

Benvinguts i benvingudes al bloc de Bones pràctiques d’eduCAC. Aquest bloc està compost per:  

Dues unitats didàctiques (UD)  

Un projecte d’aula (PA): pensat perquè l’alumnat elabori un decàleg audiovisual sobre les 

bones pràctiques a internet o sobre l’ús del mòbil 

I tres tutorials: que et guiaran en el procés de creació de l’audiovisual 

 

Els materials didàctics d’aquest bloc s’apropen al mòbil entès, d’una banda, com una extensió de 

nosaltres mateixos i, de l’altra, com una finestra des de la qual podem contemplar el món i alhora 

ser contemplats pels altres. Des d’aquestes perspectives es plantegen dues grans qüestions: què 

compartim a les xarxes socials i quantes hores estem connectats. Prestar atenció a aquestes dues 

qüestions ens permetrà prendre consciència de quina relació mantenim amb el mòbil i internet i, 

així, podrem valorar si ens sentim còmodes amb aquesta o si volem ser més responsables i crítics 

amb l’ús que en fem. 

Així doncs, en aquest context s’aborden els conceptes d’hiperconnexió, sobreexposició de la 

intimitat, ciberassetjament i identitat digital, els quals proporcionen els elements necessaris per 

poder prendre consciència de l’actitud personal i qüestionar-la des de la implicació del mateix 

alumnat. 

La proposta didàctica d’aquest bloc ens porta a preguntar-nos, en primer lloc, qui soc jo a les 

xarxes? Quina és la meva identitat digital? En aquest sentit, reflexionar sobre la identitat digital 

obliga a plantejar-se prèviament el concepte d’identitat. Des d’un punt de vista constructivista:  

 

▪ Podem definir la identitat com el conjunt de característiques pròpies d’una persona o d’un 

grup, però entenem que la identitat es conforma a partir de com els individus es relacionen 

amb tot allò que els envolta. Des d’aquesta perspectiva, la identitat “és quelcom que 

Preproducció. 
Preparem el projecte 

Producció.  
Gravem! 

Postproducció.          
Editem! 

El mòbil, jo i els altres 
(UD11) 

La meva finestra al món 
(UD12) 

Dins i fora de la xarxa 
(PA4) 

https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/8925/12TESIMarcteoricdef1.pdf?sequence=12&isAllowed=y
https://www.educac.cat/professorat/moduls-instrumentals/preproduccio-preparem-projecte
https://www.educac.cat/professorat/moduls-instrumentals/preproduccio-preparem-projecte
https://www.educac.cat/professorat/moduls-instrumentals/produccio-gravem
https://www.educac.cat/professorat/moduls-instrumentals/produccio-gravem
https://www.educac.cat/professorat/moduls-instrumentals/postproduccio-editem
https://www.educac.cat/professorat/moduls-instrumentals/postproduccio-editem
https://www.educac.cat/professorat/unitats-didactiques/mobil-jo-i-els-altres
https://www.educac.cat/professorat/unitats-didactiques/mobil-jo-i-els-altres
https://www.educac.cat/professorat/unitats-didactiques/la-meva-finestra-al-mon
https://www.educac.cat/professorat/unitats-didactiques/la-meva-finestra-al-mon
https://www.educac.cat/professorat/projectes-daula/dins-i-fora-la-xarxa
https://www.educac.cat/professorat/projectes-daula/dins-i-fora-la-xarxa
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negociem constantment al llarg de la vida, és temporal, contínua, es construeix en contextos 

socials (...)”.  Pot variar amb el temps i depèn també de la relació que establim amb els altres 

(Huertas, 2006). 
 

▪ Pel que fa a la identitat digital, la podem definir com el conjunt d’informació sobre nosaltres 

publicada a la xarxa, que configura la imatge que projectem de cara als altres. Es construeix 

tenint en compte des de les nostres dades, imatges i publicacions fins als nostres 

comentaris, gustos, contactes i amistats. Tot el que publiquem o publiquen sobre nosaltres 

a internet ens descriu i determina la nostra identitat digital i la nostra reputació digital.  
 

▪ Segons els experts, la filosofia contemporània ha assumit que no tenim una única identitat: 

tenim moltes identitats: la de la feina, la de família, la dels amics, la de la política i a vegades 

aquestes identitats són contradictòries. 

 

Per aprofundir sobre el concepte d’identitat, recomanem consultar el capítol La identitat, del 

programa ‘Amb filosofia’ i el marc teòric de la tesi doctoral d’Assumpció Huertas.  

És important, doncs, que decidim qui volem ser a internet. I, ja que la identitat digital es construeix 

d’una manera activa a partir de les nostres interaccions a les xarxes socials i del que publiquen i 

comenten els altres sobre nosaltres, aprofitem-ho i apostem per crear-nos una identitat digital que 

ens agradi i convergeixi amb el nostre “jo”.  

En la construcció de la identitat digital també hi conflueixen la hiperconnexió i la sobreexposició de 

la nostra imatge a les xarxes. Aquestes són dues qüestions especialment rellevants en el cas dels 

adolescents, perquè el seu lloc de trobada amb el grup està focalitzat, cada vegada més, entorn de 

les xarxes socials. Els joves i adolescents passen moltes hores pendents del mòbil, alguns fent 

postureig i d’altres jugant a videojocs en línia. La majoria pendents dels likes i uns quants amb por 

de perdre’s alguna cosa si es desconnecten, concepte que es coneix com a F.O.M.O. Per aprofundir 

una mica més sobre aquest concepte, proposem la visualització del vídeo següent:  

Autoria  Data Vídeo Duració 

Telediario RTVE 30/10/2014 
F.O.M.O, el miedo a estar desconectado de 

las redes sociales 
04:09 min 

En aquest univers d’internet que contemplen a través de la finestra del mòbil, s’han viralitzat 

fenòmens que ja existien, com ara l’assetjament (ciberassetjament). Aquests fenòmens, però, han 

adoptat noves formes amb conseqüències imprevisibles atesa la capacitat amplificadora d’internet.  

Òbviament, però, no tot el que succeeix a internet és perillós ni negatiu. El món digital és un món per 

fer, per construir. Un món que hem d’aprendre a habitar i que no podem evitar. Té nous llenguatges, 

nous codis, nous actors, nous escenaris i nous canals. Un món que sempre hauria de tenir l’ésser 

humà com a punt de partida i com a punt d’arribada. Ens ofereix moltes possibilitats, però només 

les podem veure si estem preparats. 

En aquest bloc es fan propostes per abordar totes aquestes qüestions a partir de referents propers 

a l’alumnat i de la seva pròpia implicació amb l’objectiu de fer un ús responsable i crític del mòbil i 

les xarxes socials. Cada docent haurà d’adaptar la proposta a un àmbit curricular concret. 

https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/8925/12TESIMarcteoricdef1.pdf?sequence=12&isAllowed=y
https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/8925/12TESIMarcteoricdef1.pdf?sequence=12&isAllowed=y
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/ambfilosofia/la-identitat/video/4362390/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/ambfilosofia/la-identitat/video/4362390/
https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/8925/12TESIMarcteoricdef1.pdf?sequence=12&isAllowed=y
https://ca.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_FOMO
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/fomo-miedo-estar-desconectado-redes-sociales/2840056/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/fomo-miedo-estar-desconectado-redes-sociales/2840056/
https://mossos.gencat.cat/ca/temes/joves/Ciberassetjament/
https://retina.elpais.com/retina/2019/06/06/tendencias/1559809052_715683.html
https://criatures.ara.cat/escola/Incorporacio-mobil-aula-quan-per-a-que_0_2084791516.html
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Si voleu que el vostre alumnat respongui, des del seu punt de vista, què vol dir fer un bon ús del 

mòbil i fer un bon ús de les xarxes socials, o d’internet en general, trobareu totes les pautes 

necessàries per a la realització d’un decàleg audiovisual de bones pràctiques a internet en el 

Projecte d’Aula 4 – Dins i fora de la xarxa.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

https://www.educac.cat/professorat/projectes-daula/dins-i-fora-la-xarxa
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DE QUÈ TRACTA AQUESTA UNITAT? 

El mòbil és la nostra finestra al món. Una finestra davant de la qual ens hi passem moltes hores. 

Aquest dispositiu ens permet informar-nos, entretenir-nos, expressar-nos i, sobretot relacionar-nos 

amb els altres des de qualsevol lloc i en qualsevol moment. Passem moltes estones connectats i 

això implica, en la majoria dels casos, que també estem disponibles. Sempre estem a punt per 

contestar un whatsapp, per fer una nota de veu o per contestar un correu electrònic. En alguns casos, 

es poden donar relacions de dependència amb el mòbil que ens poden portar a consultar 

compulsivament les xarxes, el correu electrònic o els whatsapps, a examinar el mòbil just abans 

d’anar a dormir i a mirar-lo només llevar-nos amb l’objectiu de no perdre’ns res del que passa. 

Som doncs una societat  hiperconnectada i a la majoria de nosaltres ens costa, i a vegades ens fa 

por, desconnectar. Per què ens costa tant desconnectar? 

Des de sempre, els humans hem sentit curiositat per saber què fa el veí, però la hiperconnexió i les 

xarxes socials han viralitzat aquesta curiositat. Ens agrada saber què fan els altres i volem que els 

altres sàpiguen que fem, no volem que pensin que hem desaparegut. Alhora, les relacions a les 

xarxes generen respostes immediates que estan lligades amb les emocions. L’emoció que desperta 

el fet de rebre un like genera, tal com diu Enric Puig Punyet, doctor en Filosofia, una sensació de 

felicitat. L’expert afegeix que “la felicitat que pot comportar la hiperconnexió és un miratge, i 

construir la identitat a partir de la resposta en xarxes provoca un cercle viciós de dependència que 

pot arribar a comportar quadres d’ansietat i depressió”. 

Per definir aquesta situació, els experts parlen del fenomen FOMO (Fear Of Missing Out), un  acrònim 

creat per Andrew Przybylski, investigador de l’Oxford Internet Institute per referir-se a la por que 

tenim a perdre’ns alguna cosa pel fet de no estar connectats a les xarxes socials. El FOMO, que fins 

a cert punt és consubstancial a nosaltres mateixos, fa que tinguem por de ser exclosos de la vida 

social i ens porta a qüestionar-nos tot el que fem perquè sempre ens comparen amb el que fan els 

altres. La por a perdre’ns alguna cosa ens impedeix gaudir del moment present i ens dificulta que 

puguem aconseguir els nostres objectius perquè procrastinem la resolució de tasques.  

Segons Bobby Mook, però, el problema no és la tecnologia, sinó l’ús que en fem i per poder fer-ne 

un bon ús cal identificar senyals que ens indiquin els usos inadequats. En aquest sentit, Manuel 

Armayones, professor de la UOC, afirma que cada vegada tenim més consciència del preu que 

paguem pel fet d’estar connectats, fins al punt que algunes persones han passat del FOMO al JOMO 

(The Joy of Missing Out), és dir de la por al plaer de la desconnexió. La desconnexió ens permet, 

entre d’altres coses, viure el moment i tenir connexions més profundes i ens evita el fet d’estar 

comparant-nos constantment amb els altres. Armayones subratlla que "una de les coses que pot 

salvar les xarxes socials i internet és que siguem capaços de fer-les servir com un instrument per 

fer que passin coses reals a la vida real". 

De la mateixa manera, Núria Aragay, especialista en addiccions comportamentals del CST afirma 

que malgrat que “és important pels joves i adolescents sentir-se acceptats, reconeguts i vinculats 

amb el grup d’iguals a través de les xarxes socials, cal saber identificar senyals que indiquen en quin 

moment en fan un ús inadequat o els costa controlar el temps”. L’especialista destaca que és 

important pactar el temps d’ús entre els membres de la família, especialment en el cas dels 

adolescents i identificar senyals que puguin indicar un ús problemàtic. A més incideix en el fet que 

https://www.ara.cat/suplements/diumenge/omniconnectats_0_1812418742.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=ara
https://www.uoc.edu/portal/ca/news/actualitat/2017/120-joves-internet.html
https://www.uoc.edu/portal/ca/news/actualitat/2017/120-joves-internet.html
https://www.lavanguardia.com/estilos-de-vida/20140124/54399460546/miedo-a-la-desconexion.html
https://www.lavanguardia.com/estilos-de-vida/20140124/54399460546/miedo-a-la-desconexion.html
https://www.youtube.com/watch?v=1mZAQC9djPE
https://www.elperiodico.com/es/activos/innovadores/20200127/dia-sin-internet-fomo-jomo-7823294
https://www.elperiodico.com/es/activos/innovadores/20200127/dia-sin-internet-fomo-jomo-7823294
https://www.educac.cat/families/familia-i-pantalles
https://www.educac.cat/families/familia-i-pantalles
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una bona comunicació, tant a casa com a l’escola, pot tenir uns efectes molt positius a l’hora de fer 

un ús responsable del mòbil i de prevenir relacions de dependència.  

No obstant això, amb la pandèmia, ressorgeixen qüestions relacionades amb el temps davant les 

pantalles que ja havien posat sobre la taula investigadors de la London School of Economics, en un 

estudi del 2016. Apuntaven que donar consell sobre els temps de pantalla és un enfocament obsolet, 

i que més aviat ens hauríem de preguntar sobre en quin context s’utilitzen les pantalles (quan, on i 

com hi accedim), el contingut (què mirem o què utilitzem) i les relacions interpersonals que genera 

o impedeix. Comptem igual el temps dedicat a llegir en un lector electrònic, que a mirar un informatiu 

a la televisió, jugar a videojocs, buscar informació a l’ordinador per fer un treball escolar o parlar 

amb els amics per videotrucades? 

La resposta sobre el temps de pantalles no és unívoca, però el que és evident és que ens cal temps 

per poder digerir tot el rebem, les allaus d’informació que ens arriben a conseqüència de la 

hiperconnexió. No tenim temps ni espai per analitzar-la perquè  dediquem molt de temps a les 

xarxes, però poc a la reflexió i a l’anàlisi crítica. Per això, tal com diu David Bueno, investigador de 

genètica de la Universitat de Barcelona,  necessitem “estones de confort intel·lectual per analitzar 

de manera crítica  la informació”.  

El món digital i el món físic conviuen en una mateixa realitat i cal trobar una relació d’equilibri entre 

ambdues realitats, desconnectar d’una (la digital) per connectar amb l’altra (la física). Necessitem 

ser conscients de quant temps dediquem al mòbil, decidir si és excessiu i saber com posar remei a 

aquesta situació. 

En aquesta unitat es fan propostes per reflexionar amb l’alumnat sobre la seva relació personal amb 

el mòbil per tal que prengui consciència de les conseqüències de  la hiperconnexió i que sigui capaç 

d’identificar elements que indiquen un ús inadequat o problemàtic del mòbil. Es proposen activitats 

per promoure un ús responsable del mòbil i les pantalles i per adquirir bons hàbits en l’ús d’internet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.educac.cat/actualitat/temps-pantalla-i-confinament
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DE QUÈ TRACTA AQUESTA UNITAT? 
Passem bona part del nostre temps amb el mòbil, que és una finestra oberta al món que ens permet estar sempre connectats, expressar les nostres idees 

i relacionar-nos amb els altres. Alhora, ens ofereix moltes possibilitats per potenciar els nostres interessos. Pot ser, doncs, una eina enriquidora en el 

nostre dia a dia, sempre que adoptem una actitud activa i una mirada crítica, per tal que no es converteixi en una finestra des de la qual simplement veiem 

passar les coses. És important prendre consciència i evitar la hiperconnexió per no dependre’n.  

OBJECTIU COMPETENCIAL 
Crear un decàleg multimodal en grup sobre l’ús responsable del mòbil en diversos entorns (i si escau, d’internet) mitjançant els criteris consensuats 

prèviament i les conclusions extretes del registre d’una activitat vivencial amb la finalitat de valorar-ne els avantatges i els inconvenients en relació amb 

la salut física, psíquica i amb la pròpia autoestima.  

ÀMBITS DISCIPLINARS 

▪ Àmbit lingüístic 

▪ Àmbit social 

▪ Àmbit tecnològic 

ÀMBITS 
TRANSVERSALS 

DIMENSIONS COMPETÈNCIES 

Digital 

Instruments i aplicacions 

C2. Utilitzar les aplicacions  d’edició de textos, 

presentacions multimèdia i tractament de dades 

numèriques per a la producció de documents 

digitals 

Ciutadania, hàbits, 

civisme i identitat digital 

C11. Actuar de forma crítica i  responsable en l’ús 

de les TIC, tot considerant aspectes ètics, legals, 

de seguretat, de sostenibilitat i d’identitat digital 

Personal i social 

Autoconeixement C1. Prendre consciència d’un mateix i implicar-se 

en el procés de creixement personal 

Aprendre a aprendre 
C3. Desenvolupar habilitats i actituds que 

permetin afrontar els reptes de l’aprenentatge al 

llarg de la vida 

Participació C4. Participar a l’aula, al centre i a l’entorn de 

manera reflexiva i responsable 

GLOSSARI 

▪ Hiperconnexió 

▪ Ús responsable del mòbil 

▪ FOMO 

▪ JOMO 
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SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS 
 

 

 

 

 

 

 
1 Cada sessió està pensada per una durada aproximada de dues hores. En l'apartat ‘Descripció de la seqüència d’activitats’ trobareu tota la informació detallada i les pautes de cada activitat. 
Els textos que veureu marcats amb ombrejat van dirigits al docent i, a continuació, trobareu desenvolupada la proposta d'activitats per a l'alumnat. 

SESSIÓ 1 – ESTIC ON LINE 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS1 

Activitat 1. La meva relació amb el mòbil 

Es fa una reflexió personal sobre la relació que s’estableix amb el mòbil a partir de preguntes relacionades amb el seu ús i amb les emocions que 

desperta.  

Activitat 2. No puc viure sense tu 

A partir de la visualització del vídeo No puc viure sense tu, del programa ’30 minuts’, s’aborda la qüestió de la hiperconnexió.  

SESSIÓ 2 – ESTIC OFF LINE 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 

Activitat 3. Què passa si em “desconnecto”? 

Es proposa un experiment: desconnectar el mòbil i experimentar les emocions que genera. S’indiquen les pautes que cal seguir abans, durant i 

després de la desconnexió i es planteja fer un registre personal d’emocions. Es compara l’experiència personal amb la mateixa situació viscuda 

per nois i noies d’altres instituts. Es plantegen uns preguntes per acabar l’activitat amb unes conclusions.  

SESSIÓ 3 – NO ESTIC DISPONIBLE SEMPRE 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 

Activitat 4. Fem un decàleg multimodal en grup 

A partir del consens i l’adopció de compromisos per part de l’alumnat relacionats amb l’ús responsable del mòbil i de les xarxes socials, s’elabora 

un decàleg multimodal en grup. El decàleg es pot presentar en format pòster o mural digital o bé es pot fer una producció audiovisual.  
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GUIA DE PROGRAMACIÓ 

UD12. La meva finestra al món 

Objectiu: Elaborar un portafolis o carpeta digital de la identitat digital a través del seguiment puntual d’una xarxa social, el recull d’evidències i la redacció de 

les reflexions personals per assumir compromisos i prendre decisions sobre com es vol que sigui el “jo” a les xarxes socials. 

Criteris Indicador nivell 1 

(satisfactori) 
Indicador nivell 2 

(notable) 
Indicador nivell 3 

(d’excel·lència) 
Dimensions i Competències 

transversals Continguts clau  Activitats 

Crear un 
decàleg 
multimodal 
sobre l’ús 
responsable 
del mòbil en 
entorns 
diversos 

Presenta els 10 
punts del decàleg 
de manera multi-
modal  

Elabora els 10 punts 
del decàleg de ma-
nera multimodal i ho 
relaciona amb altres 
exemples de bones 
pràctiques 

Elabora els 10 punts 
del decàleg de manera 
multimodal, ho rela-
ciona amb altres 
exemples de bones 
pràctiques i afegeix 
recomanacions de 
com fer-ho. 

Personal i social 

 

Dimensió: autoconeixement 

 

C1. Prendre consciència d’un mateix 
i implicar-se en el procés de 
creixement personal 
 
Digital 

 

Dimensió: instruments i aplicacions 

 

C2. Utilitzar les aplicacions d’edició 
de textos, presentacions multimèdia 
i tractament de dades numèriques 
per a la producció de documents 
digitals 
 

Dimensió: ciutadania, hàbits, civisme 
i identitat digital 

 

C11. Actuar de forma crítica i 
responsable en l’ús de les TIC, tot 
considerant aspectes ètics, legals, 
de seguretat, de sostenibilitat i 
d’identitat digital 

CC4. Hàbits saluda-
bles 
 
 
 
 
 
CC9. Eines d’edició de 
documents de text, 
presentacions multi-
mèdia i processament 
de dades numèriques 
 

CC15. Fons d’infor-
mació digital: selecció 
i valoració 
 
 

CC21. Normes de cor-
tesia a la xarxa 

2, 3, 4 
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Criteris Indicador nivell 1 

(satisfactori) 
Indicador nivell 2 

(notable) 
Indicador nivell 3 

(d’excel·lència) 
Dimensions i Competències 

transversals Continguts clau   Activitats 

Treballar en grup 
de manera res-
pectuosa i col·la-
borativa  

Treballa en grup 
amb respecte i 
fent la feina en-
comanada 

Treballa en grup 
amb respecte i 
col·laborant amb la 
presa de decisions 
de les tasques enco-
manades 

Treballa en grup amb 
respecte i col·laborant 
amb la presa de deci-
sions de les tasques 
encomanades i ajuda a 
qui ho necessita 

Personal i Social 

 

Dimensió: aprendre a aprendre 
 

C3. Desenvolupar habilitats i 
actituds que permetin afrontar 
els reptes de l’aprenentatge al 
llarg de la vida 
 
Dimensió: participació 

 

C4. Participar a l’aula, al centre 
i a l’entorn de manera reflexiva 
i responsable 
 
Digital 

 

Dimensió: ciutadania, hàbits, 
civisme i identitat digital 

 
 

C11. Actuar de forma crítica i 
responsable en l’ús de les TIC, 
tot considerant aspectes ètics, 
legals, de seguretat, de soste-
nibilitat i d’identitat digital  

 
CC14. Habilitats i acti-
tuds per al treball en 
grup 
 
CC11. Característiques 
de la societat actual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CC23. Ciutadania digi-
tal: tràmits, gestió, 
lleure i cultura 
 
CC28. Identitat digital: 
visibilitat, reputació, 
gestió de la privacitat 
pública i aliena 
 

2, 4 

Participar activa-
ment en els de-
bats, reflexions i 
posades en comú 
a l’aula 

Participa en les 
activitats de re-
flexió i posada en 
comú a l’aula 

Participa en les ac-
tivitats de reflexió i 
posada en comú a 
l’aula respectant el 
torn de paraula i fent 
aportacions al tema 
tractat 

Participa en les acti-
vitats de reflexió i posa-
da en comú a l’aula 
respectant el torn de 
paraula i fent aporta-
cions rellevants al tema 
i tenint en compte les 
opinions dels altres 

Comparteix els 
avantatges, 
inconvenients i 
emocions de l’ús 
personal del mò-
bil en relació amb 
la salut física, 
psíquica i l’auto-
estima 

Identifica benefi-
cis i inconve-
nients de l’ús 
personal del mò-
bil en relació amb 
la salut física, 
psíquica i l’auto-
estima 

Proposa compro-
misos de canvi 
personal en relació 
amb l’ús del mòbil 
per afavorir la salut 
física, la psíquica i 
l’autoestima 

Proposa compromisos 
de canvi personal amb 
accions i exemples 
concrets revisades en 
relació amb l’ús del 
mòbil per afavorir la 
salut física, la psíquica i 
l’autoestima 

1, 3, 4 
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SESSIÓ 1. ELS MISSATGES I LA PUBLICITAT 
Activitat 1.  

 

 

LA MEVA FINESTRA AL MÓN 
UNITAT DIDÀCTICA 12 | BONES PRÀCTIQUES 

 

DESCRIPCIÓ DE LA SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS 
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Proposta per abordar la hiperconnexió a partir del vídeo del programa ’30 minuts’, de TV3 No puc 

viure sense tu. S’indiquen els tres talls del vídeo que han de mirar i escoltar amb atenció per 

respondre les preguntes.  

SESSIÓ 1. ESTIC ON LINE 

 

Activitat 1. La meva relació amb el mòbil 

Es proposa una reflexió prèvia sobre la relació personal amb el mòbil a partir de preguntes 

relacionades amb el seu ús i amb les emocions que els desperta.  

Respon aquestes preguntes i explica com és la teva relació amb el mòbil a partir de les teves 

respostes 

▪ De mitjana, quanta estona al dia calcules que fas servir el mòbil? 

▪ Per a què el fas servir majoritàriament?  

▪ Fes una llista amb els usos més freqüents   

▪ El primer que fas quan et lleves i l’últim que fas abans d’anar a dormir és consultar el mòbil? 

Per què?  

▪ Has sentit algun cop nerviosisme, ansietat o un sentiment de  desprotecció  per no portar el 

mòbil a sobre? 

▪ El teu rendiment a l'escola s'ha vist afectat algun cop per la teva relació amb el mòbil? 

▪ Fas els deures amb el mòbil al costat?  

▪ Tenir-lo a prop t’ajuda o et distreu? 

▪ Quines sensacions et genera el so d’un missatge que t’arriba al mòbil?  

 

Activitat 2. No puc viure sense tu 

 
 
 
 

Et convidem a mirar uns fragments del reportatge de TV3 No puc viure sense tu i a reflexionar-hi. 

Mira els talls del reportatge que s’indiquen en cada cas i contesta les preguntes.  
 

Autoria  Data Vídeo Duració 

’30 minuts’ (TV3) 04/09/2016 No puc viure sense tu 36:41 min 

2.1 Des de l’inici al minut 08:35 

▪ Què fan en el grup de WhatsApp en cas de conflicte en el grup? Et sembla una bona idea? 

Per què? 

▪ Estàs d’acord amb l’afirmació “tenir likes és l’objectiu que tots persegueixen”? Justifica 

la teva resposta. 

▪ Què vol dir el coordinador de la Unitat de conductes addictives de l’Hospital de Sant Joan 

de Déu, Josep  Matalí, quan diu que “les relacions tenen dimensions”?  

 

 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/30-minuts/no-puc-viure-sense-tu/video/5585176/
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2.2 Al minut 17:00 es tracta el tema dels deures i el mòbil  

▪ Creus que tindrien millor rendiment a l’escola si deixessin el mòbil mentre fan els deures? 

▪ Tens el mòbil al costat quan fas els deures? Per què? 
 

2.3 Al minut 26:17 es parla de la hiperconnexió 

▪ Què vol dir que estem hiperconnectats?    

▪ Creus que l’ús problemàtic del mòbil és només una qüestió del temps que cadascú hi 

dedica? 

▪ Pesa diferent el temps que hi passem en funció del que estiguem fent? Per què? 
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Es proposa a l’alumnat fer un experiment: desconnectar el mòbil i experimentar les emocions que els 

genera. S’indiquen les pautes que cal seguir abans, durant i després de la desconnexió i com s’ha de 

fer el registre personal d’emocions. Podeu consultar el projecte audiovisual 24 hores offline, de les 

docents Elisabet Campuzano Carreras i Maria Novella Hernández (de l’Institut El Vern de Lliçà de Vall) 

que van guanyar el primer premi de la categoria centres educatius de la XVII edició dels Premis el 

CAC a l’escola. En el projecte, 7 estudiants de 3r d’ESO accepten quedar-se un dia sense mòbil ni 

accés a xarxes socials i gravar les seves impressions amb una càmera analògica. Una altra 

experiència molt interessant i que també va ser premiada és la de la docent Eloïsa Valero (de l’Institut 

Antoni de Martí i Franquès, de Tarragona). La seva proposta està recollida en el blog d’educació 

artística de secundària i batxillerat fer visible l’invisible... En aquests cas, l’alumnat va estar 48 hores 

sense el mòbil.  

 

 

 

 

SESSIÓ 2. ESTIC OFF LINE 

Activitat 3. Què passa si em “desconnecto”? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Coneixes algú que estigui tota l’estona enganxat al mòbil? I tu? Tal com que expliquen les noies del 

vídeo Tecnoaddiccions hi ha persones que estan tan enganxades que ja no parlen amb els  altres. 

Per reflexionar sobre el temps que passem amb el mòbil i el temps que dediquem a comunicar-nos 

a través de les xarxes socials, proposem que facis un experiment per veure què sents quan no portes 

el mòbil a sobre.  

Què passa si ens “desconnectem”? Com ens sentim si ens oblidem del mòbil durant una bona 

estona? Ho comprovarem intentant estar el màxim temps possible sense utilitzar el mòbil i sense 

accedir a les nostres xarxes socials des d’altres dispositius. En el cas que no tinguis mòbil, pots fer 

l’experiment centrant-te només en l’ús de les xarxes socials.  

Comença l’experiment! Hauràs de fer el seguiment del teu experiment a partir de les pautes  que 

trobaràs a continuació. 
 

 

Abans de desconnectar:  

▪ Contesta:  

- Quant temps creus que seràs capaç d’estar sense mòbil?  

- Quina emoció et desperta aquest repte? 

            Mentre dura la desconnexió:  

▪  Fes un registre de les teves emocions. Per fer aquest registre, has d’elaborar una taula, 

posa-hi:  

 a les columnes: dia 1, dia 2, dia 3... 

 a les files:  

- emoció (com en sento) 

- pensament (què penso) 

- acció (què faig) 

https://www.educac.cat/sites/default/files/1rPREMI_C_Institut%20el%20Vern_compressed_0.pdf
https://www.educac.cat/premis-cac-lescola/edicions-anteriors/xvii-premis-cac-lescola
https://www.educac.cat/premis-cac-lescola/edicions-anteriors/xvii-premis-cac-lescola
http://fervisible.blogspot.com/2018/02/48-hores-sense-mobil-i-algunes.html
https://www.youtube.com/watch?v=7GNcVqIvjsQ&feature=youtu.be
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Quan ja no pots més  

▪ Agafa el mòbil o una càmera i grava’t explicant les teves sensacions, quant temps 

has estat sense i què t’ha portat a tornar a utilitzar el mòbil o a consultar les xarxes. 

▪ Pots compartir el vídeo amb la resta de la classe (en el moment de les conclusions) 

sigui a través d’un USB o a través d’una eina de compartir arxius com ara Dropbox o 

Drive. 

Després de desconnectar  

▪ Què és el que més has trobat a faltar del mòbil durant l’experiment? 

▪ Quantes notificacions i missatges tenies quan l’has tornat a agafar? Eren importants? 

Eren urgents? 

 

3.1 Compara la teva experiència amb altres casos  

Nois i noies  d’altres instituts han experimentat les sensacions d’estar sense el mòbil. Et 

convidem a donar una ullada a les seves experiències.   

Compara el que t’ha passat a tu amb el que expliquen les noies de l’Institut El Vern en els dos 

vídeos que et proposem a continuació. Compara també la teva experiència amb el que 

publiquen els i les alumnes de l’Institut Antoni de Martí i Franquès en el blog fer visible 

l’invisible... 

  

Canal de YouTube Data Vídeo Duració 

eduCAC 16/06/2020 
24h offline. Elisabeth Campuzano i Maria 
Novella. Institut el Vern de Lliçà de Vall 

1:32 min 

eduCAC 16/06/2020 
24h offline. Elisabeth Campuzano i Maria 
Novella. Institut el Vern de Lliçà de Vall 

14:23 
min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Conclusions 

▪ Recomanaries a altres persones que fessin aquest experiment? Per què? 

▪ Canviaràs alguna cosa? Per què? Quina? 

▪ Creus que t’hauries de posar alguna o vàries autonormes d’ús del mòbil?  

▪ A casa teniu alguna norma referent a l’ús del mòbil? Per exemple, moments en els quals 

no es pot fer servir, etc.? Aquesta norma és comuna per tots els membres de la família 

o només per alguns?  

▪ Si no en teniu cap, creus que seria necessària? Quina? 

▪ On està la línia que separa un bon o un mal ús del mòbil? És només una qüestió de 

temps o es tracta també de com i per a què l’utilitzem? 

Autoria Data Blog 

Eloïsa Valero (Institut 
Antoni de Martí i Franquès) 

25/02/2018 
fer visible l’invisible... 

48 hores sense mòbil (i algunes 
repercussions pedagògiques) 

https://www.youtube.com/watch?v=t0VMdLhJhAs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=t0VMdLhJhAs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=eSbpH-mstyM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=eSbpH-mstyM&feature=emb_logo
http://fervisible.blogspot.com/2018/02/48-hores-sense-mobil-i-algunes.html
http://fervisible.blogspot.com/2018/02/48-hores-sense-mobil-i-algunes.html
http://fervisible.blogspot.com/2018/02/48-hores-sense-mobil-i-algunes.html
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El mòbil és la nostra finestra al món i ens permet informar-nos, entretenir-nos, expressar-

nos i relacionar-nos amb la realitat.  

▪ El mòbil és un complement de la nostra vida i ens pot semblar inimaginable viure sense 

ell perquè, al cap i a la fi, no és només un aparell sinó que és tot el que podem arribar 

fer amb ell. 
 

▪ És important desenvolupar un criteri propi i ser responsables respecte de la quantitat i 

la qualitat del temps que fem ús del mòbil, per tal que no afecti negativament el nostre 

dia a dia. 
 

▪ Més enllà dels avantatges i oportunitats que ens ofereix aquest dispositiu, és important 

prendre consciència que travessar la línia de la dependència pot limitar-nos i afectar el 

nostre dia a dia. 
 

▪ El mòbil és un element important de la nostra vida social i hem d'actuar d’acord amb 

ell amb els mateixos valors i principis de respecte i convivència que en el nostre dia a 

dia, per continuar sent nosaltres mateixos en el nostre univers digital. 
 

▪ El que veiem a les xarxes no sempre mostra tota la realitat, ja que tots fem una selecció 

de la part de la nostra vida que volem mostrar. Comparar-nos amb el que veiem dels 

altres o intentar falsejar una imatge de nosaltres mateixos pot afectar la nostra 

autoestima i la nostra manera de relacionar-nos amb els altres. 
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SESSIÓ 3. NO ESTIC DISPONIBLE SEMPRE 

 

Activitat 4. Fem un decàleg multimodal en grup 

Es proposa elaborar un decàleg multimodal fet a partir del consens i l’adopció de compromisos per 

part de l’alumnat relacionats amb l’ús responsable del mòbil i de les xarxes socials. Es pot presentar 

un pòster o mural digital o bé fer una producció audiovisual. 
 

 

 

Ara que ja has reflexionat individualment sobre la hiperconnexió, el temps d’ús del mòbil, i la 

necessitat de tenir espais lliures, arriba el moment de fer un decàleg en grup per plantejar un ús 

responsable del mòbil. 

El decàleg pot incloure des de criteris que fareu servir en els grups de WhatsApp per no crear 

malentesos, fins a la decisió de no contestar els missatges en els quals es fa quedar malament a 

alguna persona, passant per compromisos de crear espais i temps lliures de mòbil, per exemple. A 

més, les normes poden fer referència als diversos entorns: a casa, a l’escola, amb els amics. 
 

Cada grup ha de: 
 

▪ Consensuar 10 accions o normes relacionades amb el bon ús del mòbil.   

▪ Buscar 10 imatges o fotografies que il·lustrin les diferents idees del vostre decàleg.  

 

Podeu utilitzar fotografies fetes per vosaltres, o buscar-les en webs o plataformes on podeu trobar 

imatges de domini públic o aptes per ser compartides, tot citant correctament l’autoria. Algunes 

opcions per trobar imatges poden ser les següents: 
 

- Pixabay. Imatges de domini públic. 

- Google Imatges, tot indicant a la cerca avançada que necessitem imatges de domini públic 

o utilitzables per a l’ús no comercial. 

- Flickr Creative Commons, tot citant correctament l’autoria de les imatges, com s’indica en la 

mateixa plataforma.  

Un cop tingueu les 10 accions i les 10 imatges seleccionades, preparareu un pòster o un mural 

digital amb les 10 normes del decàleg i compartiu-lo.  

Si voleu, podeu consensuar un sol decàleg per a tota la classe i després gravar un vídeo amb les 10 

accions i/o normes escollides.  
 

 

Si decidiu fer un vídeo, us proposem dues opcions:  

 

▪ Escolliu 10 companys i companyes que expliquin a càmera les 10 normes.  

▪ Presenteu les 10 imatges amb una o diverses veus en off.  

 

Com a suport d’aquesta part de l’activitat, podeu consultar els tutorials mòduls instrumentals de 

l’eduCAC sobre el procés de preproducció, producció i postproducció d’un producte audiovisual. 
 

http://www.pixabay.com/
https://www.google.com/imghp?hl=ca
https://www.flickr.com/creativecommons/
https://www.educac.cat/professorat/moduls-instrumentals


BONES PRÀCTIQUES | La meva finestra al món 
 

 
UNITAT DIDÀCTICA 12 | La meva finestra al món  20 

 

Recomanables per: 

 

▪ Qui vulgui saber-ne més i aprofundir 

▪ Treballs de recerca de batxillerat 

▪ Treballs d’investigació sobre educació  

mediàtica, llenguatge audiovisual, etc. 

 

MATERIALS COMPLEMENTARIS I D’AMPLIACIÓ 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Publicacions (articles, entrevistes, recerca, pàgines web...) 

 

▪ Publicació: TIC I JOVES. Reflexions i reptes per al treball educatiu 

Descripció: Informe del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 

Catalunya, a càrrec d’Ariadna Fernández-Planells, Maria-José Masanet i Mònica Figueras-Maz. 

Aplicació: Aquest informe és un bon recurs de documentació per al professorat abans d'iniciar 

el treball a l’aula, especialment els apartats ‘Usos i consums de les TIC per part de les persones 

joves’, ‘Les TIC: eines d’aïllament o de socialització?’ i ‘Riscos i potencialitats de les TIC’. 

 

▪ Estudi: Adolescents, també a la xarxa. Reptes de l'acció socioeducativa davant la generació 1x1 

Descripció: Estudi dels usos d'internet i de la telefonia mòbil i de les problemàtiques associades 

entre els adolescents de secundària ‒2n i 4t d'ESO‒ dels centres d'ensenyament de Granollers. 

Aplicació: Aquest estudi és un bon recurs de documentació per al professorat abans d'iniciar el 

treball a l’aula, especialment els apartats ‘Marc teòric i conceptual’ i ‘Resultats’. 

 

▪ Article: Consells per educar en la privacitat en línia  

Descripció: Article de Liliana Arroyo, investigadora i docent de la Universitat de Barcelona, 

publicat a CCCB Lab, on exposa diferents orientacions per a l’acompanyament dels nadius 

digitals en l’ús dels dispositius i, sobretot, de les xarxes. 

Aplicació: Recurs de documentació per al professorat, especialment per a la preparació de la 

tercera sessió dedicada a l’elaboració del decàleg. 

 

▪ Article i vídeo: Es hora de apagar el móvil 

Descripció: Article de Joseba Elola, publicat al diari El país, sobre la necessitat social d'estar 

connectats. 

Aplicació: Tot i que l’article se centra sobretot en la hiperactivitat en relació amb la feina, el 

vídeo que l’acompanya pot ser útil per proposar l'experiment de desconnexió entre la primera 

sessió i la segona. 

 

▪ Article: Enganchados al móvil: por qué es un error hablar de adicción 

Descripció: Article de Rocío P. Benavente, publicat al diari El Confidencial, on es reflexiona sobre 

si el mal ús del mòbil és una addicció. 

Aplicació: Podem proposar la lectura d’aquest article durant la sessió 1, per veure una visió 

diferent sobre els mals usos del mòbil que, com en aquest cas, rebutja el terme addicció. 

http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/JOVENTUT_documents/arxiu/publicacions/col_aportacions/Aportacions_54.pdf
http://www.sobrepantalles.net/wp-content/uploads/Adolescents-tambe-a-la-xarxa.pdf
http://lab.cccb.org/ca/deu-consells-per-educar-la-privacitat-en-linia/
http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2017/02/24/actualidad/1487959523_030409.html
http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2017-02-19/movil-adiccion-adictos-salvados-jordi-evole-smartphone_1333682/
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▪ Article: ¿Hay adicción a internet y al móvil? 

Descripció: Article d’Antonio Greco publicat al blog d'investigació i noves idees de psicologia 

Psy'n'thesis on, a través de diversos estudis, es reflexiona sobre l'addicció al mòbil. 

Aplicació: Podem proposar la lectura d’aquest article durant la sessió 1, per veure diferents 

visions i estudis sobre l'ús del mòbil. També és un bon recurs de documentació per al 

professorat o per qui vulgui aprofundir més.  

 

▪ Article: Les noves dolències per les addiccions tecnològiques  

Descripció: Article de Javier Ricou, publicat a La Vanguardia, sobre noves síndromes arran de 

l’ús intensiu de les tecnologies. 

Aplicació: Podem proposar la lectura d’aquest article durant la sessió 1, per aprofundir en les 

conseqüències de l’ús excessiu dels mòbils. 

 

▪ Article: El contrato que una madre exigió a su hijo para tener un iPhone 

Descripció: Article de M.J. Pérez-Blanco, publicat al diari ABC, que mostra les normes que una 

escriptora va posar al seu fill en regalar-li un telèfon intel·ligent. 

Aplicació: Podem utilitzar aquestes normes com a punt de partida o referència per la reflexió en  

l'activitat 3.2 Conclusions, de la segona sessió. 

 

 

Audiovisuals (vídeos de YouTube, pel·lícules, reportatges, documentals, conferències...) 
 

▪ Programa de ràdio: Els adolescents estan massa enganxats al mòbil? 

Descripció: Programa ‘El Suplement’, de Catalunya Ràdio, dedicat a la relació dels adolescents 

amb els mòbils, que inclou una entrevista al psicòleg i educador Jaume Funes i la visita a un 

taller sobre els usos de les noves tecnologies amb alumnes de 2n i 3r d'ESO a Granollers. 

Aplicació: Aquest àudio pot ser un bon recurs per complementar la visualització del reportatge 

i aprofundir en la temàtica. 

 

▪ Programa de TV: Addictes al mòbil – No pot ser! 

Descripció: Capítol del programa ‘No pot ser!’, de TV3, en el que es planteja quin tipus d’addicció 

pot generar el mòbil i es dona la paraula a diversos experts, entre els quals a Aza Raskin, 

inventor de l’“scroll” infinit i ex-treballador de Sillicon Valley, que reflexiona sobre la 

responsabilitat que tenen els creadors d’aplicacions o d’eines digitals sobre les repercussions 

que generen a la societat.  

Aplicació: Per reflexionar sobre els nivells d’addicció al mòbil als que podem estar sotmesos i 

com la relació amb aquest dispositiu ens pot alterar el caràcter o la conducta.  

 

▪ Vídeo: La tendència de viure menys connectats als nostres dispositius electrònics 

Descripció: Vídeo del programa ‘Generació Digital’, en el qual el doctor en filosofia Joan Puig 

parla sobre l’equilibri en l’ús de la tecnologia i proposa reflexionar sobre quina repercussió té 

sobre la nostra vida personal i professional.  

Aplicació: Aquest vídeo pot utilitzar-se per complementar la visualització del reportatge 

proposat a la sessió 1. 

https://psynthesis.wordpress.com/2013/01/21/hay-adiccion-a-internet-y-al-movil/
http://www.lavanguardia.com/encatala/20150425/54430193683/noves-dolencies-adiccions-tecnologiques.html
http://www.abc.es/familia-padres-hijos/20140110/abci-contrato-madre-iphone-201401091035.html
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-suplement/els-adolescents-estan-massa-enganxats-al-mobil/audio/940288/
https://www.youtube.com/watch?v=sIrxFuVg9N4
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/generacio-digital/la-tendencia-de-viure-menys-connectats-als-nostres-dispositius-electronics/video/5670166/
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▪ Vídeo: Empantallades 

Descripció: Capítol del programa Oh My Goig!, de Betevé, dedicat al fenomen de les pantalles i 

de les seves conseqüències si se'n fa mal ús, parant especial atenció a la relació dels dispositius 

i les xarxes socials amb la sexualitat. 

Aplicació: A partir de la visualització d’aquest capítol, podem reflexionar sobre el nostre ús del 

mòbil. Proposem la seva visualització per complementar la sessió 1 i per facilitar l’elaboració 

del decàleg en la sessió 3. 

  

▪ Anunci: Really? 

Descripció: Anunci del Windows Phone 7 que utilitza l'addicció als mòbils amb ironia per cercar 

la complicitat del seu públic objectiu. 

Aplicació: Podem utilitzar aquest vídeo al principi de la primera sessió per reflexionar sobre el 

temps que passem amb el mòbil i la dependència envers aquests dispositius. 

 

▪ Web: Pantallas Amigas 

Descripció: Web per a la promoció de l'ús segur i saludable de les noves tecnologies en relació 

amb la infància i l'adolescència. 

Aplicació: Aquesta web pot ser un recurs molt útil per treballar preocupacions concretes amb 

relació als mòbils, especialment els seus recursos en format vídeo, en sessions extra un cop 

realitzat el treball proposat a la unitat didàctica. 

 
 
 
 

 

 

 

http://beteve.cat/clip/oh-my-goig-empantallades/
https://www.youtube.com/watch?v=4mhrKWVQ0sk
http://www.pantallasamigas.net/index.shtm
https://www.youtube.com/user/pantallasamigas/featured


 
 

 
 

 

 

 

 

 
 


