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Objectius  
generals

Fomentar el bon ús de les TIC com a instrument educatiu per al 
desenvolupament personal i la participació social.

●Prendre consciència dels riscos de la comunicació en línia i les 
xarxes socials.

●Realitzar bones pràctiques i descobrir noves utilitats de les TIC.

●Conèixer la importància de la comunicació oral i escrita. 

●Utilitzar el llenguatge audiovisual com a mitjà per aconseguir  
una finalitat. 

Competències

●Competència digital (CD)

●Competència en comunicació lingüística (CCL)

●Competència social i cívica (CSC)

●Competència aprendre a aprendre (CAA)

●Competència en expressions culturals (CEC)

●Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 

tecnologia (CMCT)

●Competència d’iniciativa i esperit emprenedor (CIEE)

Árees
Llengua

Ciències Socials

Educació Artística

Activitats 7 actividades

Materials Vegeu anexos

Webgrafia 
Bibliografia

●• https://www.colectivocinetica.es/media/colectivo-cin%C3%A9tica-10-
t%C3%A9cnicas-para-empezar-en-eso-y-bachillerato.pdf (Activitats 1 i 3)

• ●https://www.pantallasamigas.net/wp-content/uploads/2019/06/informe-
eukidsonline-2018.pdf (Activitat 1)

• ●●Article d’Adrián Arcos per a la revista digital Magisterio (15 d’octubre de 2019):  
https://www.magisnet.com/2019/10/el-uso-de-videojuegos-mejora-las-
habilidades-sociales-y-profesionales/ (Activitat 2)

• ●●Guia didàctica de la pel·lícula Ready player one: https://www.madrimana.com/
wp-content/uploads/2019/03/MADRIMANA-GUIA-DIDACTICA-Ready-Player-One.
pdf (Activitat 2)

• ●●Article de Melina Massnata per a La Nación (5 d’abril de 2008): https://www.
lanacion.com.ar/tecnologia/que-nos-ensena-ready-player-one-sobre-educacion-
nid2122903 (Activitat 2)

• ●Lautaro J. Guerra y Andrea A. Appel. Habilidades y competencias sociales en 
juegos en línea: https://www.inf.utfsm.cl/~guerra/publicaciones/Habilidades_y_
Competencias_Sociales_en_Juegos_en_Linea3.pdf (Actividad 2)

• ●Estudio sobre menores y juego en la Comunidad Gallega (Julio 2019) Universitat de 
Santiago de Compostel·la i el Pla nacional de drogues: https://pnsd.sanidad.gob.
es/profesionales/investigacion/Difusionproyectos/pdf/20190927_Estudio_Juego_
menores_Galicia.pdf (Activitat 3)
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Webgrafia
Bibliografia

• ●Roa, Miguel. ¿Qué es la ludopatía y qué consecuencias tiene? https://www.ceapa.
es/que-es-la-ludopatia-y-que-consecuencias-tiene/

• ●●●Article d’El País (Madrid, 3 de juliol de 2015): Las nueve tecnoadicciones 
que no sabes que tienes  https://elpais.com/elpais/2015/06/25/
masterdeperiodismo/1435222559_337110.html (Activitat 4)

• ●●●Article de Medya Agencia de Publicidad: http://agenciadepubli.com/como-debe-
ser-un-buen-spot-publicitario/ (Activitat 5)

• ●● Definició de l´estructura “Lectura Compartida”:
https://justificaturespuesta.com/aprendizaje-cooperativo-la-lectura-compartida/  
(Activitat 5)

• ●●https://www.is4k.es/necesitas-saber/uso-excesivo-de-las-tic

• ●https://www.is4k.es/blog/educando-en-ciberseguridad-v-relaciones-positivas-y-
convivencia

•  ●http://tecnoadiccion.es/

• ●https://www.pantallasamigas.net/world-of-warcraft-classic-como-videojuego-
para-desarrollar-habilidades-sociales-y-personales/

●●• ●Megías, I. (2020). Jóvenes, juegos de azar y apuestas. Una aproximación cualitativa. 
Madrid: Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud,Fad. https://www.
adolescenciayjuventud.org/publicacion/jovenes-juegos-de-azar-y-apuestas/

• ●●Rodríguez, E. y Ballesteros, J.C. (2019). Jóvenes, ocio y TIC. Una mirada a la 
estructura vital de la juventud desde los referentes del tiempo libre y las tecnologías. 
Madrid: Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, Fad. https://www.
adolescenciayjuventud.org/publicacion/jovenes-ocio-tic/

• ●Echeburúa, O. E. (Ed.). (2016). Abuso de internet: ¿antesala para la adicción al 
juego de azar online?. http://www.biblioteca.cij.gob.mx/Archivos/Materiales_de_
consulta/Drogas_de_Abuso/Articulos/Abuso%20de%20internet.pdf
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Internet Segura for Kids (IS4K) és el centre de seguretat a  
Internet per a menors d’edat a Espanya i té per objectiu la promoció 
de l’ús segur i responsable d’Internet i les noves tecnologies entre 
els nens, les nenes i els i les adolescents. Les principals feines que té 
encomanades són:

• ●●●Sensibilitzar i formar menors, joves, famílies, educadors i professionals 
de l’àmbit del menor a través del desenvolupament de campanyes, 
iniciatives i programes d’àmbit estatal.

• ●●●Oferir un servei en línia d’ajuda amb el que puguin assessorar i assistir 
menors, famílies, educadors i professionals de l’àmbit del menor sobre 
com fer front als riscos d’Internet: continguts perjudicials, contactes 
nocius i conductes inapropiades.

• ●●●Organitzar el Dia de la Internet Segura (Safer Internet Day) a Espanya.

• ●●●Reduir la disponibilitat de contingut criminal a Internet, principalment 
d’abús sexual infantil, donant suport a les FCSE.

IS4K està liderat i coordinat per la SEDIA (Secretaria d’Estat de Digitalització i 
Intel·ligència Artificial) i executa els seus serveis a través de l’INCIBE (Institut 
Nacional de Ciberseguretat), en col·laboració amb altres entitats de referència. 
En línia amb l’estratègia europea BIK (Better Internet for Kids), forma part de la 
xarxa paneuropea INSAFE de Centres de Seguretat a Internet i està cofinançat 
per la Comissió Europea.

A continuació, enumerem una sèrie d’enllaços que poden resultar interessants:

1. Ús excessiu de les TIC. 

2. Educant en ciberseguretat V: relacions positives i convivència: 

1.1.   Contextualització sobre la temàtica

Per aprofundir en el coneixement de la temàtica d’aquesta edició, suggerim que 
consulteu alguns recursos desenvolupats per especialistes en la matèria, com ara:

https://www.is4k.es/necesitas-saber/uso-excesivo-de-las-tic

https://www.is4k.es/blog/educando-en-ciberseguridad-v-relaciones-positivas-y-convivencia

https://www.is4k.es/necesitas-saber/uso-excesivo-de-las-tic
https://www.is4k.es/blog/educando-en-ciberseguridad-v-relaciones-positivas-y-convivencia


Pantallas Amigas neix l’any 2004 amb la missió de la promoció 
de l’ús segur i saludable d’Internet i altres TIC, i també el foment 
de la ciutadania digital responsable en la infància i l’adolescència. 
Amb aquesta finalitat desenvolupen projectes i recursos educatius 
per a la captació de nens, nenes i adolescents de forma que es pugin 
desenvolupar de manera autònoma a Internet; l’objectiu final és 
que desenvolupin les habilitats i les competències digitals que els 
permetin participar de forma activa, positiva i saludable a la Xarxa.

A continuació, enumerem una sèrie d’enllaços que poden resultar interessants: 

1. Les tecnoaddiccions (o ciberaddiccions) inclouen tots aquells fenòmens 
o problemes d’abús de les NTIC i es refereixen freqüentment a l’addicció a 
Internet, l’addicció als telèfons mòbils (incloent, p. ex., l’addicció als SMS) i 
l’addicció als videojocs (incloent cada cop més els videojocs en línia): 

2. World of Craft Classic, com a videojoc per desenvolupar habilitats socials i 
personals:

https://tinyurl.com/y3qbtk6h

http://tecnoadiccion.es/

FAD (Fundació d’Ajuda contra la Drogoaddicció) té com a 
missió essencial fomentar el desenvolupament personal i social 
d’adolescents i joves a través de l’educació en actituds positives i 
de la prevenció de conductes de risc social.

La fundació, juntament amb el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia 
y Juventud, ha realitzat un estudi sobre “Jóvenes, ocio y Tic: una mirada 
a la estructura vital de la juventud desde los referentes del tiempo libre y 
las tecnologías”.

1. Megías, I. (2020). Jóvenes, juegos de azar y apuestas. Una aproximación 
cualitativa. Madrid: Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud,Fad. 

https://www.adolescenciayjuventud.org/publicacion/jovenes-juegos-de-azar-y-apuestas/

https://tinyurl.com/y3qbtk6h
http://tecnoadiccion.es/
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2. Rodríguez, E. y Ballesteros, J.C. (2019). Jóvenes, ocio y TIC. Una mirada a la 
estructura vital de la juventud desde los referentes del tiempo libre y las tecno-
logías. Madrid: Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, Fad. 

https://www.adolescenciayjuventud.org/publicacion/jovenes-ocio-tic/

CEAPA (Confederació Espanyola d’Associacions de Pares i Mares 
d’Alumnat) és una entitat social, no confessional, progressista i 
independent, que treballa per una escola pública de qualitat, aconse-
guir l’èxit escolar de tot l’alumnat, democratitzar l’ensenyament .

Entre les seves nombroses publicacions es troba aquesta: 

1. Roa, Miguel. ¿Qué es la ludopatía y qué consecuencias tiene?  

Enrique Echeburúa Odriozola 
Enrique Echeburúa Odriozola és catedràtic de Psicologia Clínica a la Facultat 
de Psicologia de la UPV/EHU i investigador sènior del Centre de Recerques 
Biomèdiques en Xarxa de Salut Mental (CIBERSAM). Llicenciat i doctor en 
Psicologia per la Universitat Complutense de Madrid i especialista en psicologia 
clínica, ha ampliat la seva formació a la Unitat de Teràpia de Conducta del 
Middlesex Hospital (Dr. Meyer) de la Universitat de Londres. Ha sigut professor 
convidat a les universitats de Calgary i Quebec (el Canadà).

És autor de 38 llibres, alguns traduïts a altres idiomes, i de més de 350 treballs 
en llibres i revistes científiques. Ha dirigit fins a l’actualitat 15 tesis doctorals (6 
d’elles amb premi extraordinari).

Entre els seus llibres recomanem la lectura del següent:

1. Roa, Miguel. ¿Qué es la ludopatía y qué consecuencias tiene?

https://www.ceapa.es/que-es-la-ludopatia-y-que-consecuencias-tiene/

https://tinyurl.com/yyr63svg
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https://www.ceapa.es/que-es-la-ludopatia-y-que-consecuencias-tiene/
https://tinyurl.com/yyr63svg


ACTIVITAT 1 - N’ESTÀS A FAVOR O EN CONTRA?

Per treballar aquesta activitat farem ús de l’estructura cooperativa simple: 
“controvèrsia acadèmica”. Els passos per al desenvolupament de 
l’activitat seran els següents:

1.2.   Avantatges i inconvenients de l’ús de les TIC

https://tinyurl.com/y3bn3p69

 *Afirmacions possibles per al debat:

- Moltes persones afirmen que abans es vivia molt millor sense mòbils i 
ordinadors, amb més sensació de llibertat i sense tant estrès.
- La majoria de les persones sostenen que la tecnologia té un efecte 
beneficiós en el benestar de la població.

Per argumentar cadascuna de les posicions, l’alumnat pot disposar d’aquest 
informe: “Actividades, mediación, oportunidades y riesgos on-line de los 
menores en la era de la convergencia mediática”: 

1r.   El o la docent agrupa l’alumnat en grups de quatre i planteja 
una afirmació* que admet dues postures: a favor i en contra.

2n.  El o la docent distribueix dues funcions dins de cada grup: una que 
dona suport a la idea i l’altra que la qüestiona.

3r. Cada alumne o alumna dedica un temps a preparar la seva posició 
sobre l’afirmació, escrivint els seus arguments en un quart de foli. Ho 
poden fer amb el company o companya que té la mateixa funció.
 
4t. Els grups debaten sobre el tema utilitzant els arguments que han 
treballat.

5è. Un cop acabat el debat, els grups estableixen els arguments a 
favor i en contra definitius.

6è. Cada alumne, individualment, completa el seu quart de foli (a) 
corregint, si fos necessari, l’argumentació utilitzada i (b) afegint, per 
l’altra cara, els arguments de la postura contrària.

https://tinyurl.com/y3bn3p69


1.3.  Beneficis dels videojocs com a entorn de socialització

ACTIVITAT 2 - LOADING

Aquesta activitat té tres parts:

●• ● Comentari de text d’aquest text periodístic: 

● 

https://tinyurl.com/y563j7nh

• ● Visionat i activitat posterior sobre la pel·lícula Ready Player One (2018) 
o escenes d’aquesta.

L’alumnat  haurà d’investigar sobre els personatges de la pel·lícula, 
escollir-ne un i escriure un article periodístic sobre la cerca de 
reconeixement i popularitat a les xarxes socials i a Internet.

Aquestes preguntes poden ajudar:
1. M’accepto a mi mateix?
2. Faig cas dels comentaris a Internet?
3. És realment efímer el món dels videojocs?
4. Photoshopejo el meu cor?
5. Quin és el nostre valor vertader?
6. On em sento realment estimat i valorat?

Es pot ampliar amb la guia didàctica de la pel·lícula Ready Player One 
que trobareu en l’enllaç següent: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLEAcphHmvH7MI-L8jCvOU20Wi3stBDWPX

https://tinyurl.com/yyez38pb

També es recomana la lectura de l’article de Melina Massnata per a La 
Nación (5 d’abril de 2008):   

https://tinyurl.com/y5cjnr4m

https://tinyurl.com/y563j7nh
https://tinyurl.com/y5e44p4o
https://tinyurl.com/yyez38pb
https://tinyurl.com/y5cjnr4m


• ●●Investigar sobre els jocs anomenats massively multiplayer online 
role playing game (jocs de rol multiusuari massius en línia). Aquests 
utilitzen la possibilitat que els ofereix Internet d’integrar moltes 
persones en un mateix lloc, un món virtual, amb les seves pròpies 
característiques, dissenyat per entrenar els jugadors i, al mateix temps, 
permetre que interactuïn entre ells.

La idea és veure si la participació en aquest tipus de jocs en línia 
desenvolupa la competència social i, per això, l’alumnat es basarà en 
aquesta recerca i plantejarà a persones que juguin o hagin jugat en 
aquest tipus de jocs les preguntes següents:

1. Què és el més entretingut del joc?
2. Consideres que el joc és útil perquè…
3. Què es necessita per ser un bon jugador?
4. Quines habilitats has desenvolupat des que jugues (capacitat 
de comunicar-te amb altres, sociabilitat, presa de decisions, 
desenvolupament de l’autoestima, empatia)?
5. Quines competències has desenvolupat des que jugues 
(lideratge, presa de decisions, organitzar feines i persones, 
resolució de conflictes, aprendre coses noves, comunicació amb 
altres persones)?
6. Consideres que jugar t’ha donat eines per enfrontar-te a la vida 
real? Per què?

1.3.  Beneficis dels videojocs com a entorn de socialització



1.4.   Tecnoaddicció I

ACTIVITAT 3 - LA PRIMA LÍNIA VERMELLA

A partir d’aquest estudi: 

https://tinyurl.com/y4o3mecy

1r. El o la docent agrupa l’alumnat en parelles heterogènies, reparteix els 
rols (entrevistador i adolescent entrevistat) i planteja exemples de preguntes 
sobre els continguts treballats a la sessió.

2n. L’alumne A entrevista l’alumne B, tractant de conèixer la seva resposta o 
opinió sobre les qüestions plantejades. Escriu les respostes en un quart de 
foli en blanc.

3r. S’inverteixen els rols: l’alumne B passa a ser l’entrevistador i l’alumne A 
l’adolescent entrevistat. L’alumne B escriu les respostes o opinions d’A en 
l’altra cara del mateix quart de foli.

4t. El docent recull els folis i fa una posada en comú en la qual l’alumnat ha 
de comunicar les respostes o opinions del company al qual han entrevistat. 
D’aquesta posada en comú es podrien extreure mesures per prevenir la 
ludopatia.

Passos per posar en marxa l’estructura cooperativa:

https://tinyurl.com/y4o3mecy


1.5.  Tecnoadicció II

ACTIVITAT 4 - JO TINC...

Es llegeix l’article Las nueve tecnoadicciones que no sabes que 
tienes i es proposa a l’alumnat que escrigui en un paper, de forma 
anònima, les tres que consideren que tenen per ordre, de més 
addicció a menys. Posteriorment, es comptabilitzaran totes per establir 
quina ha estat la moda.

Tot això ens ajudarà a fer una pluja d’idees en cadascun dels equips 
sobre què poden fer per prevenir-les.

https://elpais.com/elpais/2015/06/25/masterdeperiodismo/1435222559_337110.html

https://elpais.com/elpais/2015/06/25/masterdeperiodismo/1435222559_337110.html


2.1.  Introducció - motivació

ACTIVITAT 5 - ELS SECRETS DE LA PUBLICITAT 

L’alumnat per equips haurà de posar en pràctica l’estructura cooperativa 
“lectura compartida” sobre l’article següent: 

http://agenciadepubli.com/como-debe-ser-un-buen-spot-publicitario/

Definició de l’estructura “lectura compartida”: en l’article, es mencionen les 
característiques més importants que ha de tenir un bon espot publicitari.

https://tinyurl.com/yydxfx3g

Un cop feta la lectura, dissenyaran un mapa mental (annex II) 
per equips, en el qual reflectiran tota la informació sobre les 
característiques d’un bon espot publicitari acompanyat de dibuixos i 
les paraules clau que consideren més importants. Per això, tindran una 
rúbrica que els ajudarà amb els aspectes que cal tenir en compte per fer 
un mapa mental. 
Quan acabin la seva producció, cada grup exposarà a la resta de 
la classe el seu mapa mental fent un recorregut per tots els punts i 
explicant el perquè de la importància de cadascun d’ells abans de 
començar a dissenyar el producte final.

Es donaran diferents exemples de publicitat d’èxit per ajudar en la realització del 
mapa mental.

https://www.youtube.com/watch?v=XjJQBjWYDTs

Always - “Like a girl”.

https://www.youtube.com/watch?v=XpaOjMXyJGk

Dove - “Real Beauty Sketches”.

Pepsi - “Test Drive”. 
https://www.youtube.com/watch?v=HZBB9jU5Syc

Old Spice.

https://www.youtube.com/watch?v=owGykVbfgUE

https://www.youtube.com/watch?v=M7FIvfx5J10

Volvo Truks.
Ice Bucket Challenge (campanya 
solidària per als malalts d’ELA)

http://agenciadepubli.com/como-debe-ser-un-buen-spot-publicitario/
https://tinyurl.com/yydxfx3g
https://tinyurl.com/y458r5al
https://tinyurl.com/8e4fteh
https://tinyurl.com/y56jxqpv
https://tinyurl.com/mjfhs85
https://tinyurl.com/czfkm9f


2.2.  Llenguatge publicitari

ACTIVITAT 6 - QUI REPARTEIX ES QUEDA AMB LA MILLOR PART

El professorat disposarà d’una presentació (genial.ly) per explicar a 
l’alumnat les parts que ha de contenir un espot publicitari.

https://view.genial.ly/5f43834f891cc20d3a9fb862

Després de l’exposició i ja coneixent cadascun dels subtemes necessaris per 
gravar l’espot publicitari, l’alumnat escull el que més s’ajusti a les seves aptituds 
o interessos.

Després es constituiran els grups de recerca (annexos III i IV), intentant que el 
nombre d’alumnes no sigui superior a cinc.

Per acabar, l’alumnat, guiat pel professorat, planificarà els objectius concrets que 
es proposen i els procediments que es faran servir per assolir-los.

https://view.genial.ly/5f43834f891cc20d3a9fb862


3.1.  Producte final

ACTIVITAT 7 - UN ENTRE MIL

Cada equip desenvolupa la seva feina, supervisada pel professorat, a partir 
dels objectius proposats en l’activitat anterior.

El nombre de feines anirà determinat pel nombre d’equips que s’hagin format 
en funció de cada aula.

Enumeració de les diferents feines (poden subdividir-se si es 
consideren complexes per a un sol equip):

●• Elaboració del guió literari (es descriuen els personatges, la 
situació en què es troben i les accions que realitzaran).
• ●Elaboració del guió técnic (es descriuen els personatges, la 
situació en què es troben i les accions que realitzaran).●
• Disseny de vestuari.
• ●Disseny d´escenografía.
●• Elecció de so: efectes de so i banda sonora.
• ●Postproducció*.

Un cop acabat el procés, la presentaran a la resta dels equips i 
s’analitzarà i es valorarà la viabilitat com a projecte grupal.

Per acabar, es gravarà l’espot publicitari (un dels equips es pot 
encarregar de la postproducció*). 



• Rúbrica per avaluar l’espot publicitari  (annex V). 

• Checklist per a l’autoavaluació de cada un dels grups de recerca  
(annex VI). 

Eines d’avaluació:

4.   Avaluació
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