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1.- Identificació  de la sessió: 5 

Número de la sessió o de l‘acta: 5 

Data i lloc: 30 de gener 2019 

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

2.- Assistents: 

Nom i càrrec  i/o a qui representen(si s’escau): Helena Sanfeliu, Ruben Zamora, 
Ainara Serrano, Joan Gil, Jessica Felipe, Elena Julián, Joan Cruz, Berta Rando, Sergi 
Asensio, Pol Sánchez, Emma Avilés, Ona Bautista, Maria José Cano, Carla Castillo, 
Edith Cortés, Mel Domínguez, Maria Julia Fernández, Nayara Rojas, Alex Sasot, Anjie 
Xia, Joel Contreras, dinamitzadores (Carla i Cristina) 

 

3.- Nucli de la sessió: 

Ordre del dia: 

 1. Joc inicial 

 2. Treball en grup projecte 

 3. Posada en comú 

Desenvolupament de la sessió:  

Els portaveus (Mel i Pol) s’encarreguen d’explicar com es divideix la sessió  

1. Joc d’inici: ordenar-se segons les consignes de les dinamitzadores i en 
silenci.  

 2. Treball en grup projecte 

Es comença explicant i concretant que tenim dues sessions per fer el guió i dues més 
per gravar. Es marca la consigna necessària de tenir tot enllestit a la sessió de 
febrer, i s’explica que s’ha arribat a un acord de realitzar tres curts des de la 
perspectiva de tres visions diferents de la utilització de les xarxes socials. El motiu 
d’aquest és poder difondre millor curts que una pel·lícula curta. D’aquesta manera 
el grup es divideix segons els interessos en: 

- Ús social de les xarxes. 
- Visió d’espectador del ciberbulling.  
- Visió de l’assetjador. 
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3.- Nucli de la sessió: 

3. Posada en comú:  

Els grups posen en comú les idees i debaten sobre la idoneïtat d’aquestes tot 
suggerint canvis perquè s’entengui millor o quedi més clar.  

Acords:  

Durant la posada en comú s’acorda que els vídeos de cada grup seran: 

- Ús social de les xarxes: pel mal ús: quedada amb els amics i tota l’estona amb 
el mòbil. Bon ús: quedada amb els amics: parlar, jugar i fer-se fotos. 

- Visió d’espectador del ciberbulling: Mal ús: assetjament d’una persona dins 
d’un grup, la gent no para i com a molt es riuen. Bon ús: assetjament d’una 
persona dins d’un grup, la gent el para i s’utilitza per coses ‘bones’ (demanar 
deures, quedar...)  

- Visió de l’assetjador: Mal ús: comença a seguir a una persona i l’assetja a una 
persona. Bon ús: comença a seguir a una persona i el coneix i no l’assetja. 

Propera sessió: 

Acabar de donar forma i deixar ben clar com i que passarà a cada video.  

  

	


