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MATERIALS COMPLEMENTARIS I D’AMPLIACIÓ
Recomanables per:

▪
▪
▪

Qui vulgui saber-ne més i aprofundir
Treballs de recerca de batxillerat
Treballs d’investigació sobre educació
mediàtica, llenguatge audiovisual, etc.

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

Material didàctic: Unfollow a les violències masclistes
Descripció: El CNJC ha elaborat uns materials per prevenir i abordar les violències masclistes i
les relacions abusives entre adolescents i joves a través de les xarxes socials o altres entorns
digitals.
Aplicació: Per ampliar la 5a sessió, en relació als comportaments abusius a les xarxes introduint
també la perspectiva de gènere.

▪

Article: Joves, Internet i privacitat: els reptes de la identitat en l’era digital
Descripció: Article de Liliana Arroyo, publicat al CCCB Lab, que reflexiona sobre la identitat
digital i la privacitat.
Aplicació: Aquest recurs pot ser útil per al professorat, per preparar les activitats de la sessió 1,
i també com a marc teòric per tractar temes relacionats amb la identitat digital i la privacitat.

▪

Web: Internet segura
Descripció: Web de la Generalitat de Catalunya que facilita recursos i recomanacions per la
seguretat a la xarxa. A més, compten amb un canal de YouTube amb vídeos relacionats amb el
tema.
Aplicació: Aquest recurs pot ser útil per facilitar a l’alumnat consells i recursos al voltant
d’internet, adreçats específicament a joves. Per exemple, pot recomanar-se la seva consulta
com a treball fora de l’aula entre les sessions 2 i 3, per tal de consolidar els conceptes treballats
en les primeres activitats i preparar l’alumnat per al treball del ciberassetjament.

▪

Entrevista: ”Les dimensions presencials i digitals han d’esdevenir complementàries, quan són
paral·leles i independents hi ha un problema”
Descripció: Entrevista realitzada per Gemma Garcia, La Directa, a Jordi Bernabeu, especialista
en la intervenció amb adolescents i joves sobre consum de drogues i usos de les TIC i les xarxes
socials. Durant l’entrevista, Bernabeu tracta la qüestió de l’addicció o sobreutilització de les
pantalles, els seus rerefons i l’impacte que generen.
Aplicació: La lectura de l’entrevista aporta conceptes clau per reflexionar sobre la relació que
establim amb els telèfons mòbils, els nivells d’hiperconnectivitat i com abordar aquesta
convivència amb l’entorn digital.
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▪

Web: Mossos d’Esquadra - Joves
Descripció: Web dels Mossos d’Esquadra amb recomanacions de seguretat i informacions
d’interès adreçades específicament a joves.
Aplicació: Aquest recurs pot ser útil per facilitar a l’alumnat consells concrets sobre la
navegació a internet.

▪

Web: Seguretat a la xarxa
Descripció: Web de la Generalitat de Catalunya que facilita recursos i recomanacions per la
seguretat a la xarxa.
Aplicació: Aquest recurs pot complementar el treball realitzat durant les tres sessions. Pot ser
interessant facilitar-lo a l’alumnat un cop acabada la unitat didàctica, per ampliar coneixements
sobre els conceptes treballats i que comptin amb recursos relacionats.

▪

Web: Internet segura
Descripció: Espai de l’XTEC que facilita recursos al voltant de la seguretat a la xarxa.
Aplicació: Aquest recurs potser útil per dotar de més eines el professorat a l’hora de preparar el
desenvolupament de les activitats.

▪

Web: ‘Prevención ciberbullying’
Descripció: Web impulsada per l’organització Pantallas Amigas, amb informació i recursos
sobre el concepte de ciberassetjament i consells per a la seva prevenció. Entre els recursos que
ofereix, hi ha una llista de reproducció amb vídeos d’animació que tracten específicament
diferents aspectes relacionats amb el ciberassetjament.
Aplicació: Els recursos d’aquesta web poden ser útils per dotar de més eines el professorat a
l’hora de preparar el desenvolupament de les activitats de la cinquena sessió. Pel que fa als
vídeos de la llista de reproducció de YouTube, la seva visualització pot complementar tot el que
es treballa durant la 5a sessió.

▪

Web: Pantallas Amigas
Descripció: Web per a la promoció de l'ús segur i saludable de les noves tecnologies amb relació
a la infància i l'adolescència.
Aplicació: Aquest recurs potser útil per dotar de més eines el professorat a l’hora de preparar el
desenvolupament de les activitats. Aquesta web, a més, conté recursos en format vídeo que
poden complementar les sessions 3 i 5, especialment la seva llista de reproducció amb vídeos
d’animació sobre el ciberassetjament.
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Audiovisuals (vídeos de YouTube, pel·lícules, reportatges, documentals, conferències...)
▪

Vídeo: Xarxes socials: riscos i potencials per als infants i adolescents
Descripció: Vídeo d’una xerrada d’en Jordi Bernabeu, psicòleg i educador social especialitzat
en la intervenció amb adolescents i joves pel que fa a consum de drogues i els usos de les TIC
i les xarxes socials. La conferència parla de la relació entre les xarxes socials i els adolescents
i s’emmarca dins del projecte Univers Internet i el dossier Educar en el món digital, del CCCB.
Aplicació: Aquest recurs pot ser útil per dotar de més eines el professorat a l’hora de preparar
el desenvolupament de les activitats.

▪

Vídeo YouTube: Les xarxes socials – 69 raons
Descripció: Vídeo del programa ’69 raons’. Aquest és un programa valencià, de divulgació sobre
educació sexual i afectiva, dirigit a adolescents, conduït per Lara Avargues.
Aplicació: Per ampliar la 5a sessió, en relació als comportaments abusius a les xarxes introduint
també la perspectiva de gènere.

▪

Vídeo YouTube: Merlí – Redes sociales
Descripció: Fragment d’un capítol de la sèrie Merí, en el qual el professor qüestiona per què
algunes persones tenen la necessitat imperiosa de mostrar sempre tot allò que fan a les xarxes
socials.
Aplicació: Per complementar les activitats de la 2a sessió, que tracten sobre el postureig.

▪

Vídeos: Acoso escolar
Descripció: Web de RTVE, on es recullen un conjunt de vídeos que tracten diversos temes
relacionats amb l’assetjament: des de l’assetjament en línia al professorat, la violència contra
la identitat o orientació sexual dels adolescents, la violència contra les noies pel fet de ser noies
i joves, l’assetjament per ètnia o funcional, etc.
Aplicació: Documentació per al professorat i/o per aquelles persones que vulguin aprofundir.

▪

Programa de TV: Obrim fil – L’assetjament i l’abús de poder
Descripció: El programa ‘Obrim fil’, de TVE, tracta en aquest capítol l’assetjament des d’una
perspectiva global, relacionant-lo directament amb l’abús de poder i els privilegis. El programa
combina el testimoni de persones que han patit assetjament en primera persona, amb l’opinió i
l’anàlisi de persones expertes en la matèria. La primera part del programa s’enfoca més en
l’assetjament laboral, es combina i s’avança cap a l’assetjament sexual i, finalment, es tracta
específicament l’assetjament escolar.
Aplicació: Documentació per al professorat i/o per aquelles persones que vulguin aprofundir.

▪ 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: Per ampliar la 5a sessió, en relació als comportaments abusius a les xarxes introduint
també la perspectiva de gènere i les violències sexuals a internet.
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▪

Vídeo: Video del verano - Campaña #YoRespeto - Pensamiento Colectivo
Descripció: Vídeo de la campanya #YoRespeto contra el ciberassetjament, de l’organització
d’Uruguai ‘Pensamiento Colectivo’.
Aplicació: Aquest recurs pot complementar la 5a sessió, per contribuir a consolidar els
conceptes treballats.

▪

Programa TV: Què és el cyberbullying?
Descripció: Vídeo del programa InfoK, de Televisió de Catalunya, que explica què és el
ciberassetjament i com podem contribuir a evitar-ho.
Aplicació: Aquest recurs pot complementar la 5a sessió, per contribuir a consolidar els
conceptes treballats.

▪

Reportatge: Bullying: No comptis amb mi
Descripció: Reportatge especial del programa InfoK, de Televisió de Catalunya, que descriu el
ciberassetjament, mostra vivències al voltant d’aquesta problemàtica i dona algunes
recomanacions sobre com podem contribuir a evitar-lo.
Aplicació: Aquest recurs pot complementar la 5a sessió, per contribuir a consolidar els
conceptes treballats, sigui per introduir la temàtica a l’inici de la sessió o per assentar els
conceptes treballats al final.
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