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SESSIÓ 4. LA MEVA IDENTITAT DIGITAL
Activitat 6. És l’hora de comprometre’m a les xarxes
A partir de tots els aspectes sobre la identitat digital que s’han treballat anteriorment, es proposa
que l’alumnat assumeixi responsabilitats en forma de compromisos i que en faci un seguiment a
través d’un portafolis digital o carpeta d’aprenentatge.
Recorda que la identitat digital és el nostre jo a les xarxes. Inclou tot el que expliquem en els nostres
perfils, les fotografies i vídeos que pengem, les nostres opinions, els nostres “m’agrada”, i també tot
allò que els altres diuen sobre nosaltres.
Ara que ja coneixes els elements que formen part de la identitat digital, et demanem que facis un
seguiment de la teva identitat digital en alguna xarxa social (també pot ser WhatsApp) durant un
mes, a través de l’elaboració d’un portafolis o carpeta digital d’aprenentatge, amb l’objectiu de
prendre’n consciència.
L’estructura que haurà de tenir el portafolis digital és la següent:

▪
▪
▪

Portada
Introducció: descriu l’objectiu
Presentació:
o
o

o
o

▪

Recull d’evidències per poder fer el seguiment dels teus compromisos:
o
o
o

▪
▪

Explica qui ets, quins són els teus punts forts i els teus punts febles.
Explica com gestiones la teva identitat digital actualment: amb quina freqüència
publiques, si comparteixes fotografies que permeten ràpidament la identificació de
casa teva o del lloc on estàs, si publiques o reenvies missatges sense pensar, si
etiquetes a altres persones sense permís, etc.
Identifica tres aspectes que podries millorar.
Escriu tres compromisos relacionats amb aquests aspectes.

Cada setmana revisa les publicacions
Fes captures de pantalla que mostrin l’evolució de les teves publicacions (o dels
missatges o fotografies que envies per WhatsApp).
Descriu les captures de pantalla que publiquis

Conclusions personals
Autoavaluació
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