
CONFERÈNCIES | TALLERS 
XARXES SOCIALS



A Cafè i Social Media som conscients que el món 
digital avança ràpidament.  
Aquest fet ha provocat un canvi de paradigma, no 
només a nivell social, sinó als diferents àmbits 
vitals i professionals, entre ells hi està l’educació. 
!
Actualment els infants i adolescents obren perfils 
a les xarxes socials i tenen al seu abast connexió a 
internet durant tot el dia.  
Les persones que els acompanyen en el seu 
procés educatiu: mares i pares, mestres i 
professors, poden sentir certa desorientació a 
l’hora d’educar a la xarxa.
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ELS NOSTRES OBJECTIUS

1. Formar a mares, pares, mestres i professors/es 
a conèixer més profundament el funcionament 
de les xarxes socials per tal d’educar i 
acompanyar als infants i adolescents. 
!

2. Dirigir-nos a infants i adolescents per aprendre 
a gestionar la privacitat i a prendre 
consciència de les repercusions que té 
publicar informació personal a la xarxa.

PUBLICACIÓ D’INFORMACIÓ: 
CONSCIÈNCIA I COHERÈNCIA 

GESTIÓ DE LA PRIVACITAT

CONSEQÜÈNCIES EN EL FUTUR 



CICLE DE CONFERÈNCIES I TALLERS

Oferim un cicle de conferències i tallers per a mares i pares, mestres i professors i/o per a infants i adolescents amb 
la intenció de crear un espai de reflexió i aprenentatge, en el que donarem les eines necessàries per a què la gestió 
de les xarxes dels nostres fills, filles i alumnes sigui responsable, coherent amb els valors socials i conscient amb 
les conseqüències futures.

*Les conferències-taller tenen una duració aproximada de 2 hores 
i es poden contractar de forma independent. 



MESTRES I PROFESSORS 
• Què representen les xarxes socials per als alumnes? 
• Com es relacionen? 
• Diversió o addició? 
• Quin paper hi juga l’escola?

GESTIÓ DE LES XARXES SOCIALS

INFANTS I ADOLESCENTS 
• Què hem de saber de les xarxes socials? 
• Tenim consciència de la nostra presència a la xarxa? 
• On volem arribar el dia de demà?

MARES I PARES 
• Configuració  de privacitat a les xarxes socials dels nostres fills i filles. 
• On estan els límits? 
• Quina és l’expectativa de futur?



CONTACTA AMB NOSALTRES 
IRIS ROCH | LAIA PIERA 
625251511 
hola@cafeisocialmedia.cat 
www.cafeisocialmedia.cat ©Cafè & Social Media. Tots els drets reservats.
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