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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. 

●●Conèixer els usos més comuns de les TIC en les edats compreses 
entre els 12 i els 16 anys.

●●Conèixer els riscos que comporta l’abús de les TIC.

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)

Àrees

Llengua

Ciències Socials

Educació Artística

Matemàtiques

Anglés

Temporalització Set activitats

Materials Vegeu annexos 



Webgrafia
Bibliografia

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

• ●https://www.is4k.es/de-utilidad/recursos/guias-sobre-ciberbullying-pantallas-
y-adiccion

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

• ●https://www.betterinternetforkids.eu/web/positiveonlinecontent/about

• ●Del Pozo, Montserrat. Aprendizaje inteligente. Tekman Books, 2012. (Activitat 1)

• Gallardo Nieto, Jesús Manul y Novillo López, Miguel Ángel, Aprender Historia con 
rutinas de pensamiento. Revista Proyecto CLÍO, nº 43, 2017.  

•  http://clio.rediris.es/n43/articulos/GallardoNovillo2017.pdf (Activitat 1)

• http://www.twistideas.es/clientes/phonbies/ (Activitat 2)

●●• https://elpais.com/elpais/2015/06/26/
masterdeperiodismo/1435340490_485389.html (Activitat 3)

• ●https://www.is4k.es/sites/default/files/contenidos/materiales/Campanas/
is4k_tablerologros_.pdf (Activitat 3)

• https://www.is4k.es/sites/default/files/contenidos/materiales/Campanas/
is4k_actividad_publicidad_videos_online.pdf (Activitat 4)

• Robert Swartz, Arthur L. Costa, Barry K. Beyer, Rebecca Reagan, Bena Kallick. 2013. 
El aprendizaje basado en el pensamiento. Cómo desarrollar en los alumnos las 
competencias del siglo XXI. Estats Units: Ediciones SM, 2008-2013. ISBN: 978-84-
675-5612-4 (Activitat 4)

●• https://neoattack.com/100-mejores-anuncios-publicitarios-creativos-del-
mundo/ (Activitat 5)

• https://notecopies.es/noticias/imagen-grafica/el-poder-del-color-en-
publicidad/ (Activitat 6)
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https://www.is4k.es/necesitas-saber/uso-excesivo-de-las-tic

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. 

 

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


2. ● Guies sobre ciberassetjament, pantalles i addicció. La Comunitat de Madrid 
ha publicat tres guies pràctiques i de descàrrega gratuïta a través de les quals 
es pot obtenir una imatge objectiva i fonamentada de tres temes patents en la 
realitat en línia dels nostres menors: 

3. ●Educant en ciberseguretat V: relacions positives i convivència:

4. ●Creant, analitzant i seleccionant continguts positius per als menors: 

5. ●Alfabetització mediàtica:

https://tinyurl.com/y2lbd9rt

https://tinyurl.com/y29qn64a

https://tinyurl.com/yya99t5h

https://www.is4k.es/alfabetizacion-mediatica

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 puguin 
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.

https://www.pantallasamigas.net/

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

1. ●Estudi sobre hàbits segurs en l’ús de les TIC per part de nens, nenes i ado-
lescents i confiança electrònica dels pares (INTECO):  

2. ●Classificació del contingut de programari d’entreteniment:  

3. ●En aquesta web et pots informar sobre les tecnoaddiccions (o ciberad-
diccions) que inclouen tots aquells fenòmens o problemes d’abús de les TIC 
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): 

https://www.pantallasamigas.net/codigo-pegi-y-pegi-online/

http://tecnoadiccion.es/

https://tinyurl.com/yxhljaxd
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ACTIVITAT 1 - APRENS EN LÍNIA?

El o la docent deixa temps suficient a l’alumnat perquè, de forma individual, 
reflexioni i reculli en l’apartat “PENSO” allò que creu que ja sap; en l’apartat 
“M’INTERESSO” haurà d’anotar tot allò que vol aprendre i quines són les 
preguntes a les quals volen donar resposta. A partir de les preguntes que 
s’han formulat, anotaran en l’apartat “INVESTIGO” el que investigaran i com es 
plantegen fer-ho. I, en darrer lloc, de forma cooperativa, es fa una pluja d’idees 
sobre les aportacions fetes per cadascun dels grups, complementant unes idees 
amb les altres. 

Aquestes serviran per fer una enquesta sobre els usos de la tecnologia (tipus de 
dispositius, temps d’exposició, noms de jocs, ús de xarxes socials, etc.). 

El primer pas suposa establir els objectius generals que es pretenen amb la 
recerca. Per tant, el més recomanable és fer un disseny d’enquesta transversal 
que requereix una definició adequada de les variables, fet que permetrà 
desenvolupar les preguntes adequades per al qüestionari. Un altre punt que cal 
tenir en compte és la població a la qual va dirigit. El format escollit serà de lliure 
elecció per part de cadascun dels equips (Google Forms, Google Docs, Typeform, 
etc.). Les preguntes podran ser de resposta tancada, d’elecció múltiple o de 
respostes obertes.

Les dades que s’extreguin serviran, estadísticament, per poder analitzar la 
moda actual i, per tant, establir el contingut del MUPI publicitari i a qui va dirigit 
majoritàriament.

1.2.   Campanya de sensibilització

Es visualitza un vídeo sobre els perills als quals estan exposats els 
gamers; posteriorment,  per equips, es posa en pràctica la rutina de 
pensament “Penso, m’interesso i investigo” (annex II).

https://tinyurl.com/y28o43gn

https://tinyurl.com/y28o43gn


Es proposa la visualització a l’aula d’un breu vídeo (1’03”): The 
Phonbies, que utilitza la metàfora dels morts vivents per destacar els 
riscos d’un ús abusiu del mòbil (conducta addictiva, aïllament social, 
disminució de la capacitat per relacionar-se, etc.).

https://tinyurl.com/yyw7melf

Després del vídeo, es convida l’alumnat a respondre espontàniament algunes 
preguntes obertes tipus:  

• ● Et consideres un Phonbie?
• ●●● En quina mesura l’ús que fas de la tecnologia: Internet, telèfon 
mòbil, xarxes socials, missatgeria instantània, vídeojocs... afecta la teva 
conducta social?

Altres preguntes que es poden fer:  

●• ● ● Xateges amb altres persones mentre estàs reunit o acompanyat d’una 
persona en concret?
●• ●Revises Instagram mentre menges amb la teva família?
●• ● En un concert, el cine, un partit, estàs més pendent dels missatges i 
comentaris que arriben al teu telèfon mòbil que de l’activitat en la qual 
estàs participant? 
●• ● Fas servir WhatsApp, Snapchat, etc. per parlar amb la persona que tens 
asseguda al teu costat en aquell moment?
• ●Allargues el moment d’apagar el llum, quan estàs cansat al final del dia, 
per revisar tots els “m’agrada”, seguidors i comentaris que t’han arribat a 
través de les xarxes socials?

ACTIVITAT 2 - THE PHONBIES

1.3.   Tecnoaddicció I

https://tinyurl.com/yyw7melf


Un dia qualsevol a la vida quotidiana pot estar carregat d’accions que 
comporten l’ús de la tecnologia. Tal com ho recull l’article   

 

que es proposa treballar a classe a l’inici d’aquesta activitat, el nostre fidel 
telèfon intel·ligent ens acompanya des que ens despertem fins que ens 
n’anem a dormir, fent inimaginable un dia sense Internet i telèfon mòbil a 
les nostres vides.

ACTIVITAT 3 - EL TEMPS A LES TEVES MANS

Després de la lectura de l’article, es proposa preguntar a l’alumnat sobre el 
seu horari habitual i el grau en què la tecnologia en forma part i de les moltes 
activitats que duen a terme durant el dia. 

Aquest breu debat pot donar peu a una darrera activitat en grup en la qual es 
proposa elaborar l’horari ideal per conjugar i gaudir de l’ús de la tecnologia en 
el dia a dia de forma que l’ús d’Internet i les TIC es pugui combinar de manera 
efectiva amb moltes altres activitats i feines.

El o la docent podrà complementar aquesta activitat animant l’alumnat a 
completar “la taula d’assoliments familiars per a un ús més segur i responsable 
d’Internet” proposada per IS4K: 

Després de la reflexió grupal, es dedicaran un parell de minuts a l’exposició de 
les conclusions, destacant de cada alumne o alumna aquelles propostes que 
suposin un ajustament dels horaris habituals, en les quals l’ús de la tecnologia 
es combina amb moltes altres accions i feines diàries i que els permeten fer una 
correcta gestió del temps.

1.4.   Tecnoaddicció II

https://tinyurl.com/y5gx8asd

24 HORAS PEGADO AL MÓVIL,

https://tinyurl.com/yyxzzywa

https://elpais.com/elpais/2015/06/26/masterdeperiodismo/1435340490_485389.html
https://tinyurl.com/y5gx8asd
https://tinyurl.com/yyxzzywa


2.1.   Introducció-motivació

ACTIVITAT 4 - ENGANY O VERITAT?

Aquesta activitat pot partir d’una proposta que realitza IS4K sobre 
“La publicitat en les plataformes de vídeo a Internet”: 

Posteriorment, el professor o professora proposa visualitzar i, per tant, analitzar, 
un vídeo sobre publicitat enganyosa i, per treballar-ho, cada equip farà un 
Compara-Contrasta (annex III) sobre el mateix producte.

https://tinyurl.com/y6nqpy9m

https://tinyurl.com/y56xbghp

https://tinyurl.com/y6nqpy9m
https://tinyurl.com/y56xbghp


2.2.   Coneixements previs

https://tinyurl.com/y3l6n3ox

https://www.fespa.com/es/noticias/destacado/los-20-mejores-anuncios-impresos-de-es

Se’ls pot convidar a visitar la pàgina web següent per cercar més informació 
(annex IV)

Es tracta de posar diferents exemples de publicitat d’èxit i elaborar 
una llista amb els punts clau necessaris perquè el nostre MUPI 
tingui el mateix èxit. 
 
●       McDonalds, Westinghouse Electric, campanya d’Obama, etc.

ACTIVITAT 5 - ELS SECRETS DE LA PUBLICITAT

https://tinyurl.com/y3l6n3ox
https://www.fespa.com/es/noticias/destacado/los-20-mejores-anuncios-impresos-de-es


Des de Llengua treballaríem els tipus de publicitat. Es farà més èmfasi 
en el MUPI (mobiliari urbà per a informació), que és el producte final.
En aquesta línia se’n poden diferenciar els tipus següents (annex V):

●• MUPI bandera. S’anomena de “bandera” perquè és bastant alt en 
comparació amb la resta. Consta d’un pal que pot arribar a mesurar fins 
a quatre metres d’alçada.

●• MUPI rellotge. Aquest tipus de MUPI és també conegut com 
“d’informació variada” i es caracteritza per tenir una alçada similar al 
MUPI de bandera i oferir un altre tipus d’informació d’interès local, 
a més de la publicitat en ella mateixa. Aquest tipus d’informació 
addicional pot ser l’hora, la temperatura, etc.

●• MUPI rotatiu. Aquest model és comparable a un bàner rotatiu dins 
d’una web, però en exterior. Acostuma a tenir dos anuncis o més que 
van rotant entre ells per aparèixer a la pantalla del MUPI. 
● 
●• MUPI per centres comercials. Són les pantalles que estan 
escampades per les diferents zones d’un centre comercial, inclosa la 
zona de l’aparcament.
● 
●• MUPI digitales. Aquests són els més actuals, ja que tots els MUPI 
publicitaris estan incorporant ara una programació de l’anunci 
d’aproximadament seixanta segons, temps suficient perquè es mostrin 
fins a vuit anuncis en un mateix MUPI.

2.3.   Activitats de desenvolupament

ACTIVITAT 6 - NO EL PERDIS DE VISTA



ACTIVITAT 6 - NO EL PERDIS DE VISTA

A l’àrea d’Educació Plàstica i Visual, treballarem el significat 
dels diferents colors perquè sàpiguen l’impacte que genera en el 
receptor a través del missatge que volen transmetre. Es pot fer servir 
bibliografia web per aprofundir més sobre el tema.

https://tinyurl.com/yxpsqwhg

L’equip treballarà sobre els elements principals que ha de contenir el seu MUPI 
bandera. Per això faran servir una plantilla amb forma de marquesina d’autobús 
(annex VI), on abocaran tota la informació aconseguida fins al moment.

ADICCIOFF

https://tinyurl.com/yxpsqwhg


ACTIVITAT 7 - MUPI PER A TOTHOM

3.1.   Producte final

Darrera activitat per aconseguir el producte final a través de diferents 
aplicacions que ofereixin desenvolupar la creativitat de l’alumnat.   

Amb les diferents tècniques escollides 
(artefacte digital, suport paper, 
fotografia…) haureu de crear el vostre 
MUPI publicitari. Per a la realització 
d’aquest disposareu d’una rúbrica 
en la qual hi haurà marcats els ítems 
més importants que cal que tingueu 
en compte pel que fa al contingut, la 
creativitat i l’originalitat del MUPI i, al 
mateix temps, aquesta eina ajudarà 
l’alumnat a elaborar un producte final 
de qualitat.

●Exemple de MUPI publicitari elaborat 
amb l’aplicació Canva.

• Rúbrica per avaluar el MUPI publicitari (annex VII). 

• Socrative per avaluar la competència de l’alumnat (annex VIII). 

Eines d’avaluació:

4.  Avaluació

https://www.canva.com

https://www.canva.com

