
LES XARXES: BONES O

DOLENTES?

Roc Massaguer / Escola La Roda



Són bones o dolentes les xarxes socials?



Quines feu servir més?



Coses bones



Igualtat d’oportunitats



Tothom pot fer servir Internet



La teva veu importa



Diversitat



Visibilitat



Connexió



Aprendre



Riscos i desavantatges



Privacitat



Assetjament



Assetjament

• L’assetjament no para mai

• Perds el control



Límits



Límits

• Les xarxes creen noves necessitats que

mai no es completen

• Ens desconnecten del món  ens

perdem coses interessants



Límits

• Adicció  FBM:

• Motivació (pressió social, FOMO)

• Habilitat (disseny super senzill)

• Desencadenants (notificacions)



Límits

• Cap disseny és a l’atzar:

• Lliscar per actualitzar

• Scroll infinit

• Notificacions amb efecte random

• Gustos dels amics



Abús per part d’adults



Abús per part d’adults

• Mai sabem qui hi ha a l’altre costat

• Igual que al carrer, hem d’anar amb

molt de compre amb qui no coneixem



Algoritmes



Algoritmes

• Veiem el que volem?



Algoritmes

• Veiem el que volem?

• Per què veiem el que veiem?

• Què és una càmera d’eco?

• Per què Instagram ha tret els likes?



Per què triomfen els influencers?

• Diuen el que ningú diu o com ningú ho diu (transgressió)

• Són com jo (identificació i representativitat)

• Ens entenem, som amics (complicitat)

• Treuen el màxim partit de la xarxa (domini del mitjà)



Consells per famílies

• Quina és l’edat mínima per fer servir xarxes?

• 14 anys en general (Instagram)

• 13 en alguns casos (Twitter, Snapchat,

Whatsapp)



Consells per famílies

• Compartir l’experiència

• Donar el mòbil amb limits i condicions

• Basar l’acord en la confiança
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Consells per famílies

• Compartir l’experiència

• Donar el mòbil amb limits i condicions

• Basar l’acord en la confiança (NO MIRAR EL

MÒVIL DELS VOSTRES FILLS)

• Nens: avisar de qualsevol cosa estranya



Consells per famílies

• Com ens sentim quan fem servir cada xarxa?

• Què passa si durant un dia no fem servir el

mòbil?

• Quines coses expliquem a xarxes i per què?


