
 
 
 
 

CURS 
XARXES SOCIALS.  

APRENDRE I ENSENYAR A FER-NE UN ÚS RESPONSABLE 
 
Codi d’activitat:                                                                      Clau:   
MODALITAT:  Curs DURADA:  20 hores, 14 hores presencials i 6 

online. La durada del curs és de dues 
setmanes.  
 

DATES: del 10 al 21 de maig 
2010  
 

LLOC: dies 10, 14, 17 i 18 Aula 15 edifici Sa 
Riera, ICE / dies 11,12,13 Aula A5/ dies 19, 
20, 21 a través de l’aula virtual 

ÀMBIT: Mallorca PLACES: 35 
 
Continguts: 
− Què són les xarxes? Per què serveixen? Quines són interessants i quines no? 
Quins perills tenen i quines avantatges tenen. 
− La identitat digital. Aprendre a utilitzar bé la identitat digital. 
− Drets d'imatge, seguretat. Utilitzar bé la imatge. 
− A quines xarxes entren els nostres fills? Què hi fan? Formes d'organització a 
través de les xarxes. 
− Detecció del ciberbullying i de conductes sexistes dins la xarxa. 
− Videojocs, us dels mòbils, us de la xarxa. Detecció i eines per a prevenir un ús 
abusiu de les TIC. 
− Anàlisis crítica de les imatges. Ensenyar a mirar bé (vídeos, televisió, etc). 
− Infoparticipació. La xarxa com a eina de dinamització i organització. l’email, el 
blog, facebook i twitter com a eines de comunicació. 
− La xarxa com a eina educativa. Webquests, quiz, wikis… com ajudar als fills a 
fer els deures o a complementar els coneixements de l'escola d'una forma 
divertida. Ensenyar als pares i mares quines eines són més interessants i com 
ensenyar-los a utilitzar-les. 
− Treballar l’atenció. 
 
Objectius: alfabetitzar als pares i mares en les eines de la xarxa amb un triple 
interès: 
− Estar capacitats per fer un us responsable de la xarxa. 
− Estar capacitats per ensenyar i exercir una guia i supervisió dels seu fill a 
Internet. 
− Conèixer les eines disponibles a la xarxa i estar capacitats per ajudar a les 
tasques escolars dels seus fills i oferir-los una guia educativa complementària a la 
que reben a l’escola. 
−Saber utilitzar la xarxa com a eina en la organització i gestió de les activitats de 
l’APIMA així com per informar-se i participar del debat educatiu que té lloc en la 
xarxa. 
 



 
 
 
 

 Docents format dies horari 

Introducció BLOC I Presentació: Ajo Monzó. Xarxa Infojove 
Dilluns 10 
maig 

17-
17,20 h 

Conèixer la xarxa Álvaro Bogajo 
Xarxa Segura 

presencial 
Dilluns 10 
maig 

17,20-
19,00 h 

Qui som a Internet? Bel Llodrà   
Fundació IBIT 

presencial 
Dimarts 11 
maig 

17:00-
19:00 h 

La imatge a la xarxa 
Toni Bennassar  
Oficina Defensa 
Menor 

presencial 
Dimecres 12 
maig 

17:00-
19:00 h 

On entren els nostres fills i filles? 
Mercè Morey.  
Xarxa Segura 

presencial 
Dijous 13 
maig 

17:00-
19:00 h 

Mals usos i conductes incorrectes 
a la xarxa 

Sergi Pallerols  
Xarxa Infojove 

presencial 
Divendres 14 
maig 

17:00-
19:00 h 

Socioaddiccions Ajo Monzó  
Xarxa Infojove presencial 

Dilluns 17 
maig 

17:00-
19:00 h 

Introducció BLOC II 
Presentació: M. Antònia Gomila. ICE-
COAPA 

Dimarts 18 
maig 

17-
17,30 

Aprendre a mirar Jordi Pallarés  
Col·legi Lluís Vives 

presencial 
Dimarts 18 
maig 

17,30-
19 

La xarxa al servei de l’APIMA Andy Halcón 
ICE 

plantejament i 
resolució d'activitats 

Dimecres 19 (online) 

La xarxa com a eina educativa Andy Halcón  
ICE 

plantejament i 
resolució d'activitats 

 
Dijous 20 (online) 

Atenció i dispersió en el treball 
amb internet 

Ajo Monzó   
Xarxa Infojove 

plantejament i 
resolució d'activitats 

 
Divendres 21 (online) 

 
  
Destinataris: 

• Pares i mares socis d’APIMA associades a COAPA 
• Professorat en actiu de l’etapa d’educació primària i secundària i altres 

persones interessades. 
 

INSCRIPCIONS: del 29 de març fins el dia 7 de maig de 2010 
 
Inscripció:  cal emplenar el full d’inscripció (disponible al web de l’ICE 
<http://www.ice.uib.cat>). En segon lloc s’ha d’efectuar l’ingrés corresponent al 
compte corrent de Sa Nostra 2051-0151-61-1007257438 a nom del curs i de la 
persona interessada i remetre’n el resguard als serveis administratius. Si ho 
desitjau, podeu fer el pagament mitjançant targeta bancària directament als serveis 
administratius. Podeu enviar tota la documentació a l’adreça electrònica 
<cursos@uib.es> (assumpte: Curs Xarxes socials), al FAX número 971 172 435 o 
bé lliurau-la als serveis administratius de l’edifici Sa Riera 
 
 



 
 
 
 
Serveis administratius de l’edifici Sa Riera 
C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2 
Tel.: 971 173 132 / 24 10 
07122 Palma 
De dilluns a divendres de 9 a 14 hores 
i dimarts i dijous de 16 a 19 hores. 

 
Preus: 
El preu del curs és de 60 euros.  
COAPA subvenciona el 90% de l’activitat a pares i mares membres d’APIMA 
associades a FAPA Mallorca. S’haurà de demostrar estar al corrent del pagament 
de la quota de soci de l’APIMA (carnet de soci, llistat de socis, resguard 
pagament...) 
L’ICE finança el 60% a professorat en actiu (primària i secundària).  
 
Bloc A:  
• Pares i mares socis d’APIMA 

associades: 6€  

Bloc B: 
• Professorat en actiu de primària i secundària: 20€ 
• Altres: 60€  

 
Certificació: 
Per optar a la certificació l’assistència és obligatòria, com a mínim, a un 80 per 
cent de la durada de l’activitat (BOCAIB núm. 8- 17/01/02. Ordre del 2 de gener). 
S’han sol·licitat crèdits de formació permanent i de lliure configuració. 
Certificat de capacitació en eines digitals emès per la Conselleria d’Educació i 
Cultura i la Conselleria d’Afers Socials. 
 
Coordinació: 
Institut de Ciències de l’Educació ( ICE): Maria Antònia Gomila, coordinadora de 
formació. Telèfon: 971 172 403 Correu electrònic: ma.gomila@uib.es 
 
Organitza:  

 
COAPA Balears 

Col·labora: 
 

   

  
 

 
 


