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1.- Identificació  de la sessió: 5 

Número de la sessió o de l‘acta: 6 

Data i lloc: 27 de febrer 2018 

Hora inici: 17:30                          Hora acabament: 19:00 

2.- Assistents: 

Nom i càrrec  i/o a qui representen(si s’escau):  Helena Santfeliu, Ruben Zamora, 
Joan Gil, Jessica Felipe, Joan Cruz, Berta Rando, Sergi Asensio, Lucia Castellanos, 
Pol Sánchez, Emma Avilés, Ona Bautista, Maria José Cano, Mel Domínguez, Edith 
Cortés, MªJulia Fernández, Ilyass Mbarki, Nayara Rojas,  Carla Sanchez, Alex Sasot, 
Anjie Xia, , dinamitzadores (Carla i Cristina) 

3.- Nucli de la sessió: 

Ordre del dia: 

 1. Dinàmica de grup  

 2. Grups de treball elaboració del vídeo  

 3. Posada en comú  

Desenvolupament de la sessió:  

Els portaveus (Mel) s’encarrega d’explicar com es divideix la sessió  

1. Dinàmica de grup:  A través d’aquesta dinàmica es pretenia que el grup de 
consellers/es es coneixessin millor entre ells i alhora millora la cohesió del grup.    

 2. Grups de treball: En aquesta sessió es van mantenir els grups de treball de 
l’anterior sessió, així doncs  cada conseller/a  se’n va anar amb el seu gruo per acabar 
el disseny del vídeo.  

 3. Posada en comú: els 3 grups posen en comú el treball que han realitzat. 

GRUP 1 à S’encarrega de planificar el vídeo des del punt de vista l’ús social de les 
xarxes. Així doncs decideixen que sortiran uns quants consellers/es en el Parc de la 
Seda. Un grup d’amics ha quedat en el Parc de la Seda i en comptes de passar temps 
junts tots es posen a mirar el mòbil, per contra en la següent imatge es mostra el bon 
ús on utilitzen el mòbil per trobar-se en el parc i després passar una bona estona.  

GRUP 2 à Treballen la visió assetjador. L’assetjador comença a seguir per Instagram a 
un company de classe amb el qual no es porta gaire, tot seguit el comença a molestar 
per Instagram. En la segona part trobem la imatge de l’assetjador seguint  per 
instagram aquest companyde classe però en comptes d’assetjar-lo descobreix que és 
una persona interesant i propera fins que acaben fent-se amics. 
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3.- Nucli de la sessió: 

 GRUP 3 à  S’encarrega de fer la proposta d’espectadors Whatsapp. En la 
primera part trobem com s’inicia una conversa per el grup de Whatsapp de l’escola, 
afegeixen al company de classe i de cop i volta algú el comença a insultar tothom ho 
veu però ningú diu res o defensa al seu company. En la següent part  es mostra el grup 
de Whatsapp de l’escola i afegeixen al company de classe, l’assetjador l’insulta, però 
aquesta vegada els companys de classe es queixen i fan fora del grup a l’assetjador.  

  

Acords:  

Vídeo del Projecteà Es decideix que el vídeo que es gravarà el proper dimecres serà 
en primer lloc el de L’ús de  les xarxes socials. Els consellers/es es mostren d’acord 
amb el que es planteja a fer en cada situació.  

  


