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Objectius 
- Mostrar  situacions que sovintegen  a la xarxa Internet.  
- Decidir amb responsabilitat  en el cas de trobar-se en situacions complexes 

similars. 
 

Temps 
Una hora, aproximadament. 
 

Material 
Edu3.cat.  
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=43190 
La sèrie "Tu decideixes" ha estat produïda per l'Agència de protecció de dades noruega 
i l'Agència Catalana de Protecció de dades (APDCAT) per tal de conscienciar els joves i 
les seves famílies de la importància d'adoptar mesures de seguretat a la xarxa 
Internet. 

 Programa Tu decideixes  
 Idioma Català  
 Producció Oppegárd videregáende skole  
 Any de producció 2009  
 Durada: 2min.  

 
 

Metodologia 
1. Visionar en grup gran les diferents situacions que han passat i poden passar a 

l’internet. 
2. Repartir les diferents situacions en petits grups i que facin una reflexió 

profunda sobre el tema. 
3. Inventar-se una situació similar o comentar situacions reals que coneguin. 
4. Fer un llistat de coses que millor no fer i coses que no passa res. 
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Situació 1: Bunnyboy 
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=43190 
En un xat, dos joves intercanvien missatges amb l'ordinador. La situació es complica 
més del previst. Un joc que pot tenir conseqüències imprevisibles per a ells i el seu 
entorn familiar. 
 
Situació 2: El carter 
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=43191 
En un xat, una noia jove intercanvia missatges amb l'ordinador i explica detalls de la 
seva vida quotidiana. La situació es complica més del previst. Un desconegut truca a 
casa seva aprofitant l'absència dels seus pares. Un carter amb un missatge nefast de 
conseqüències imprevisibles per a ella i el seu entorn familiar. 
 
Situació 3: L’àlbum de fotos 
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=43193 
Arran d'una festa s'han fet fotografies compromeses i els joves participants les volen 
penjar a Internet. La situació es complica quan un àlbum de fotografies de l'àvia 
apareix sobtadament. Unes imatges en xarxa poden ser un motiu perquè la mirada del 
passat ens retorni de retruc quin pot ser el nostre futur. 
 
Situació 4: La tutoria 
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=40711 
L'entrevista de tutoria porta més d'una sorpresa al protagonista d'aquest clip i als seus 
pares. La situació es complica més del previst per al noi. Unes imatges en xarxa 
delaten que el cap de setmana no va ser l'excusa per no haver lliurat els treballs 
escolars. La situació es complica a mida que la conversa va descobrint l'entrellat. 
 
Situació 5: Així de fàcil 
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=43195 
En un xat, dos joves intercanvien missatges amb l'ordinador i capturen imatges amb 
una webcam. La situació es complica més del previst. Un joc que finalment té 
conseqüències imprevisibles per la Marta i la seva família. 
 
Situació 6: Hotbabe 
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=43192 
En un xat, uns joves intercanvien missatges amb l'ordinador i capturen imatges amb 
una webcam. La situació es complica més del previst. Un joc que finalment té 
conseqüències imprevisible per al protagonista d'aquest clip 
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