CAFÈ I SOCIAL MEDIA

ÚS I ABÚS DE PANTALLES A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
FORMACIÓ PER A LA COMUNITAT EDUCATIVA

PRESENTACIÓ

Cafè i Social Media neix al desembre de 2013 amb l’objectiu de
crear una comunitat d’usuaris i usuàries, col·lectius i pymes per
parlar sobre l’ús de les xarxes socials i el màrqueting digital.
Arran d’una formació a un grup d’Escoltes l’any 2014, va engegar
el programa educatiu de Cafè i Social Media, responent a la
necessitat de crear espais de debat i reflexió, així com
dinàmiques en relació a la gestió de les xarxes socials a la
infància i adolescència.
El nostre objectiu és apropar a la comunitat educativa al nou
paradigma digital (plataformes i eines) amb una filosofia de
crear consciència i responsabilitat dels menors quan fan ús de
dispositius mòbils, tablets i ordinadors publicant a la xarxa.
També treballem per a la millora de la comunicació escola –
família – adolescents.

PROGRAMA EDUCATIU
EDUCACIÓ DIGITAL
A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

EDUCACIÓ DIGITAL

A Cafè i Social Media som conscients que el món digital avança
de pressa. Aquest fet ha provocat un canvi de paradigma, no
només en l’àmbit social, sinó a diferents àmbits vitals i
professionals, entre els quals es troba l’educació.
Actualment els infants i adolescents obren perfils a les xarxes
socials, juguen a videojocs en línia i tenen al seu abast connexió a
internet durant tot el dia.
El telèfon mòbil és la seva eina principal per a socialitzar-se.
Les persones que els acompanyen en el seu procés educatiu:
mares i pares, tutors i tutores, avis i àvies, mestres i professorat,
educadors i educadores, monitors i monitores, poden sentir certa
desorientació a l’hora d’educar a la xarxa, per aquest motiu hem
elaborat un programa per a la família i la comunitat educativa.

OBJECTIUS EDUCATIUS

Les activitats i tallers de Cafè i Social Media tenen l’objectiu de crear espais de diàleg i reflexió per a
conscienciar als menors en l’ús adequat ús de les noves tecnologies i facilitar eines per a la seva gestió,
observant les oportunitats i perills que existeixen.
També es busca fomentar el pensament crític sobre els diferents perfils digitals, així com conèixer des de
l’objectivitat les noves professions lligades a les xarxes socials.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
AUTORREGULACIÓ:
PENSEM EN EL FUTUR
REFLEXIÓ - AUTOCRÍTICA
PUBLICACIÓ
D’INFORMACIÓ:
CONSCIÈNCIA I
COHERÈNCIA

1. Educació primària: hàbits, civisme i identitat
digital.
Desenvolupar hàbits d’ús saludable de la
tecnologia. També es treballa la competència
d’actuar de forma crítica, prudent i
responsable en l’ús de les TIC. Treball en
perspectiva de gènere davant la publicació de
contingut a les xarxes socials.
2. Educació secundària: àmbit digital.
Actuar de forma crítica i responsable en l’ús de
les TIC tot considerant aspectes ètics, legals,
de seguretat, de sostenibilitat i identitat
digital. Treball en perspectiva de gènere davant
la publicació de contingut a les xarxes socials.

METODOLOGIA
Les dinàmiques i tallers que centren el nostre programa educatiu tenen una metodologia
participativa, basada en casos pràctics i reals. Estan estructurades en tres moments claus:
• Part introductòria i formativa
• Dinàmica grupal
• Reflexió i conclusions
Adeqüem els continguts a les necessitats del grup i a les seves realitats per tal que les activitats i
tallers siguin profitoses per l’alumnat i centre educatiu.

PROPOSTA D’ACTIVITATS
• Espai de reflexió i dinàmica per a l’alumnat: presa de consciència partint el sentit comú, la
responsabilitat i l’autoregulació.
• Espai de suport per a la comunitat educativa: com fer front a conductes i situacions complexes
que sorgeixen a l’aula, com pot ser el ciberassetjament, addiccions a videojocs, sexting, etc.
• Espai de suport a les famílies: orientació pedagògica. L’establiment de límits en l’ús de
dispositius a casa i fora. Creació del clima de confiança i la convivència amb les noves formes
de relacionar-se.
• Videoforum per a joves i les seves famílies: visualització de fragments de documentals,
entrevistes i pel·lícules que afavoreixen la creació d’un debat.

FORMACIONS REALITZADES
Des del 2014 són moltes Escoles, Instituts, AMPAs, Caus, Casals i Grups de Famílies i Joves que han
confiat amb nosaltres, algunes d’aquestes són:
• Escola i AMPA Guerau de Liost de Les Franqueses
• Escola i AMPA Serra de l’Obac de Terrassa
• AMPA Escolàpies El Masnou
• AMPA i Col·legi Sagrada Família de Sant Andreu
• Institut de Vic
• Institut Thos i Codina de Mataró
• AEiG Rudyard Kipling
• Cau Martorell
• Cal Temerari de Sant Cugat
• Centre Cívic Magòria i Can Felipa

PREMSA I PUBLICACIONS
A continuació el llistat de les diferents entrevistes i publicacions a mitjans de comunicació:
- Entrevista a programa Emprendedores de Radio Star Terrassa, març 2014.
- Article “Mama, papa, vull un Iphone!” escrit per Iris Roch al Criatures del Diari Ara, desembre
2017.
- Entrevista a Iris Roch a Time Out #488, gener 2018.
- Entrevista a Iris Roch a Aika educación, febrer 2018.
- Article “Mama, papa, vull ser influencer!” escrit per Iris Roch al Criatures del Diari Ara, agost
2018.
- L’Informatiu de TV1 campanya Hàbits Cibersaludables, novembre 2018.
- Telenotícies TV3 campanya Hàbits Cibersaludables, novembre 2018.

CONTACTA AMB NOSALTRES!
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