
Com ens connectem?
Equip  del  MCECC

Breu definició: 

Fitxa  d 'activitat

Material:

Dinàmica per veure com es creen les xarxes de contactes a les xarxes socials.

Ordinador, fitxa que simuli un perfil d'Instagram...

Temps aproximat:

30 minuts - 1 hora.

Objectius

- Entendre la facilitat de crear xarxes de persones a Internet.
-Prendre consciència de la importància de fer una bona gestió dels ‘amics’ a la xarxa.

-Conèixer a quines xarxes socials participen els nostres companys de grup.

DINÀMICA

El monitor/a inicia l’activitat (connectats en línia) preguntant als participants si tenen
smartphome i a quines xarxes socials tenen un compte obert (Instagram,

Twitter,TikTok...). El monitor/a anirà anotant en un gràfic visual -que compartirà amb
tothom- les respostes i, amb això, podrem parlar del grau d’accés i participació que

tenen els infants i joves a la xarxa.
 

Seguidament, els participants hauran d'omplir una fitxa que simularà un perfil
d'Instagram (nom, edat, municipi, esplai, aficions...Podem afegir els ítems que vulguem).

Un cop omplert, mostrarem de quina manera s’interconnecten les persones a
Instagram i com podem arribar fàcilment a gent que no coneixem físicament. 

 
Preguntarem a algú per un dels punts del perfil, per exemple les aficions. Si algú

comparteix la mateixa afició, el monitor el connectarà amb una línia al gràfic que hem
fet abans amb els noms i les xarxes socials dels participants.  Farem el mateix amb

altres elements del perfil. A poc a poc, es formarà una teranyina ben gran que unirà a
tothom. Com a reflexió, explicarem que a les xarxes socials és molt fàcil arribar a una
persona que no coneixem i, en general, cal ser prudent. La dinàmica també ens ha de
servir per veure que a Internet és molt fàcil fer ‘amics’, però que el més interessant és

que un alt percentatge d’ells també ho siguin en la vida real.


