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SESSIÓ

Xarxes socials
com eina d’incidència
Resum

Intenció educativa
Reflexionar sobre l’ús de les xarxes
socials d’internet per intervenir en
causes socials.

A partir d’una dinàmica grupal s’identifiquen les diferents xarxes
socials d’internet, el seu funcionament i les seves possibilitats d’ús en
campanyes d’incidència.

Desenvolupament
Activitat 1

Temps
55 min.

Material i recursos
Pissarra, pissarra digital o projector.

Construcció del concepte de xarxa social

A través d’una dinàmica en grup, els nois i noies identifiquen els seus
interessos i es construeix el concepte de xarxa social:
• Es forma un cercle amb els noies i noies.
• C
 ada alumne escriu en un foli alguna cosa que li agradi. Es col·loquen
tots els folis a terra, es llegeixen i s’agrupen els interessos comuns
(temps lliure, esports...).
• E s relaciona la dinàmica amb el concepte de xarxa social, ja que es
visualitza algun tipus de vincle/interacció entre els nois i noies que
comparteixen activitats similars.

Activitat 2

Xarxes socials, definició i exemples

Es reflexiona sobre les diferents xarxes socials, el seu funcionament i les
seves possibilitats per intervenir en causes socials:
• E s proposen diverses definicions de xarxes socials, per tal de construir
una definició conjunta.
• S ’identifiquen algunes xarxes, com Facebook, Twitter, Youtube,
Instagram, i es reflexiona sobre les seves principals característiques.

Calaix de recursos
Pàgines web
• C
 oncepte de xarxes
socials:
http://bit.ly/1gH20Yo

• Es presenten exemples sobre l’ús de les xarxes en causes socials.
• E s poden visualitzar vídeos sobre: 15 M, Primaveres Àrabs,
campanyes d’Amnistia Internacional, Michelle Obama i les nenes
de Nigèria, etc.
• E s comenten els vídeos i s’analitza com ha de ser una peça perquè
sigui atractiva per les xarxes.

• Wikipedia:
http://wikipedia.com
• P
 àgines de xarxes socials
– Facebook, Twitter,
Youtube, Instagram.

Valoració i conclusions
Conclusions i preparació del segon taller.
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Incidència per a la justícia global a través de les xarxes socials

