IDENTITAT A LA XARXA I AUTORESPONSABILITAT FAMILIAR
Taller de prevenció en usos de pantalles. Educació familiar

FORMAT
Xerrada Taller
PROGRAMA
CRITIC, Pla de Prevenció en el consum de drogues, pantalles i riscos associats
de la Mancomunitat del Galzeran
DESTINATARIS
Mares i pares d’adolescents i pre
pre-adolescents
adolescents i famílies en general.
CALENDARI
Indiferent.
DURADA PREVISTA
Una sessió d’una hora i mitja.
OBJECTIUS
 Aclarir conceptes generals per situar i emmarcar la temàtica
 Apropar a les famílies la perspec
perspectiva
tiva dels i les adolescents i com viuen la
realitat online
 Conèixer els riscos i possibles problemes associats als diferents usos de
les TIC
 Generar reflexió sobre estils parentals en relació a l’acompanyament
dels usos de les TIC
 Incentivar l’autocrítica dels usos de pantalles dels adults (som exemple)
 Aportar eines i recursos per l’acompanyament dels i les adolescents
LLOC DE REALITZACIÓ
A concretar.
RECURSOS
Humans: Tècnic de prevenció.
DESCRIPCIÓ I METODOLOGIA
Taller participatiu amb l’objectiu de comprendre en profunditat les realitats
emergents dels i les adolescents en l’àmbit de les TIC (Tecnologies de la
Informació i la Comunicació). Parlem dels diferents usos dels dispositius
d’última generació així com el
els seus riscos associats.
Fem servir una dinàmica participativa i activa amb suport audiovisual. Es
connecta tot el contingut amb els aspectes quotidians de les famílies i
exemples reals que s’aportin des de les inquietuds de les famílies assistents.

Identitat a la xarxa
-

Diferència entre la identitat a la xarxa i la identitat presencial.
Ets el que publiques. O no?
El poder dels “likes”
Autoestima - Més amics. Face to face. Relacions superficials.
Intimitat

Autoresponsabilitat de les famílies
-

L’ús dels pares. Temps. Freqüència i motius.
Què sabem com a pares? Quan saben ells?
Possibilitats a patir de les TIC
Educar en l’ús responsable
Com actuar?
Contracte

INFORMACIÓ
El personal tècnic referent del CRÍTIC concretarà la data i horari del taller en
contacte amb els centres educatius. Contacte: tic@eines.coop o al
674.22.51.57
INSCRIPCIÓ
A la pàgina web de l’Ajuntament:
https://www.montornes.cat/seu_electronica/serveis-i-tramits/cateld-d-activitatseducatives/formulari-de-sol-licitud-d-activitats-educatives
Departament d’Educació. educacio@montornes.cat
Telèfon: 93 5667004 / 630281538

