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Descripció
Activitat per a la presa de consciència dels avantatges i inconvenients rela-
cionats amb la pràctica de múltiples identitats a les xarxes.

Objectius
• Identificar els mecanismes de construcció de les identitats digitals.

• Desvetllar els avantatges i inconvenients d’algunes de les pràctiques 
identitàries possibles a la xarxa.

• Posar en comú diferents experiències digitals.

Dinàmiques
Individualment, en un full, resoldre les següents qüestions:

• Què és el perfil d’una xarxa social? Per a què serveix? Quina informació 
hi poseu? Descriu allò que sou? Quina informació creieu que hi falta? 
N’hi sobra alguna?

• Quan coneixeu una persona i l’agregueu a Facebook, llegiu el seu perfil? 
Us interessa? Quines dades personals penseu que aquella persona no 

us hagués donat cara a cara només conèixer-vos i que, per contra, són 
públiques al perfil?

• Feu una llista de totes les xarxes socials, webs i xats on esteu donats i 
donades d’alta. Teniu la mateixa identitat a totes elles? Sou navegants 
anònims en algun cas? Quins avantatges i quins inconvenients té aquest 
anonimat?

A continuació, posar en comú les respostes de l’alumnat.

Per a la segona part de la dinàmica, dividir la classe en grups de 4 a 6 parti-
cipants. Cada grup haurà de disposar d’un ordinador amb accés a Internet 
per accedir a la web de l’artista Roc Herms. Treballar a partir del projecte 
Darth grany. Llegir l’apartat “introducció” i consultar la pestanya “persones”. 
Respondre per grups:

• Què creieu que ha volgut recollir l’artista amb aquest projecte?

• En aquest cas, quins avantatges creieu que té la possibilitat de viure múl-
tiples identitats als mons de realitat virtual? Té inconvenients?

• Penseu 5 situacions que voldríeu viure de manera virtual i definiu la 
identitat que utilitzaríeu per tal d’experimentar amb certa protecció. 
Descriviu les característiques o dades personals d’aquestes 5 identitats 
triades. Compartiu-les amb la resta de companys i companyes

file:http://www.bcn.cat/dona
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Material
• Una aula amb pissarra, projector, altaveus i ordinador amb connexió a 

Internet (es recomana comptar amb un ordinador amb accés a Internet 
per grup).

Temporalització
1 hora.

Devolucions clares per als i les joves
La identitat es construeix a partir de la interacció amb l’entorn i amb les per-
sones i, per tant, és mòbil i canviant.

Al ciberespai, la nostra identitat es tradueix en identitats múltiples en funció 
de l’espai virtual on ens moguem.

Aquesta capacitat pluriidentitària pròpia de la vida en xarxa pot ser una eina 
útil, creativa i un camp d’experimentació més o menys protegida per als i les 
joves.

La societat de la informació: identitats múltiples, perfils i dades personals (2 de 2)ACTIVITAT 1

file:http://www.bcn.cat/dona
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Descripció
A partir del visionat d’un muntatge artístic que retrata el joc de miralls que 
pot suposar viure en xarxa, l’activitat busca reflexionar sobre la pervivència 
dels models i estereotips de gènere a Internet i la seva relació amb algunes 
pràctiques d’autopromoció i exhibicionisme.

Objectius
• Desvetllar els diversos usos que poden tenir les xarxes socials.

• Fomentar la reflexió al voltant de la cultura de l’autopromoció a Internet 
i la seva relació amb els estereotips de gènere.

• Identificar els elements que puguin conduir a una conducta de risc a les 
xarxes.

• Visibilitzar projectes creatius, crítics i dissidents.

Dinàmiques
Dividir la classe en grups de 4 a 6 persones. És important que els subgrups 
siguin mixtes. Cada grup elabora tres llistes on s’apunten diferents usos que 

es poden fer de Facebook, de Youtube i de Twitter. Val la pena adaptar les 
xarxes socials a aquelles més utilitzades entre l’alumnat i, per tant, modificar 
aquesta elecció en funció de les pràctiques comunes.

Posar en comú els resultats mitjançant el o la portaveu de cada grup i recollir 
les idees en un llistat final a la pissarra. Introduir, aleshores, una nova qües-
tió: quins d’aquests usos poden estar relacionats amb una conducta violen-
ta? Per què?

Visionar conjuntament el vídeo Am I? de Flor Aliberti.

Conduir una discussió en grup al voltant de les següents propostes per a la 
reflexió:

• Qui protagonitza el vídeo?

• En quin espai s’han filmat els diferents fragments? Com?

• Amb qui parlen? Per què?

• Creieu que s’exerceix algun tipus de violència? Quina? Per què? Qui 
l’exerceix?

• Podria estar protagonitzat per nois? Per què?

• Aquest film coral forma part d’un projecte artístic amb voluntat crítica. 
Coneixeu altres vídeos que siguin crítiques a conductes violentes o asse-
tjadores? Compartiu-los amb la resta de companys i companyes.

De l’autorepresentació a l’autopromoció (1 de 2)ACTIVITAT 2

file:http://www.bcn.cat/dona
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Material
• Una aula amb pissarra, projector, altaveus i ordinador amb connexió a 

Internet.

• Material audiovisual: Am I? de Flor Aliberti.

• Paper i llapis.

Temporalització
1 hora.

Devolucions clares per als i les joves
Els perfils amb dades personals, les fotografies amateurs i els vídeos caso-
lans configuren una finestra (quan mirem als altres) i un mirall (quan ens 
mirem a nosaltres) oberts a la resta de la comunitat virtual.

Els estereotips tradicionalment associats als gèneres femení i masculí es per-
petuen a les xarxes. El cos de les dones continua sent un objecte que sovint 
s’exposa per ser mirat, avaluat i valorat en funció de la mirada aliena.

Les xarxes socials també poden ser un mitjà per a la protecció específica 
contra l’assetjament i el ciberassetjament, l’homofòbia o la violència contra 
les dones, i un canal de comunicació funcional per on fer circular campanyes 
de prevenció, denúncia o paròdia elaborades tant per institucions com pels 
i les cibernautes.

De l’autorepresentació a l’autopromoció (2 de 2)ACTIVITAT 2

Clic aquí per veure el vídeo
(requereix connexió a internet)

file:http://www.bcn.cat/dona
http://ajuntament.barcelona.cat/recursospedagogics/ca/videos-modul-2?field_tema_tid=6&field_activitat_tid=4
http://ajuntament.barcelona.cat/recursospedagogics/ca/videos-modul-2?field_tema_tid=6&field_activitat_tid=4
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Descripció
Activitat que inclou un debat, un visionat i un breu joc de rols per treballar 
la noció de privacitat a l’era digital i valorar la construcció de la identitat i 
l’autorepresentació en funció de la comunitat virtual.

Objectius
• Fomentar la reflexió al voltant de la noció i la vivència de la privacitat i 

l’espai íntim a Internet.

• Entendre la violència simbòlica exercida sobre els cossos de les dones a 
través dels mitjans audiovisuals.

• Identificar els comportaments de risc que puguin derivar de determina-
des pràctiques en línia.

Dinàmiques
Llegir en veu alta la definició que dóna el Diccionari de l’Institut d’Estudis 
Catalans de la paraula “privat”: “Que es fa a la vista de pocs, relatiu o per-
tanyent a un simple particular o a un grup reduït de persones.” Discutir amb 

tot el grup si aquesta definició s’ajusta als significats de la privacitat a l’era 
digital.

Visionar el vídeo de la performance artística Tag de Julia Kozersky. Treballar 
conjuntament:

• Què us ha semblat? Què creieu que vol expressar l’autora?

• Quin tipus d’imatges es projecten a la pantalla i sobre el cos de l’artista?

• S’exerceix algun tipus de violència? Quina? Per què?

• On trobeu, vosaltres, imatges d’aquest tipus? (Que descriguin els video-
clips, films, canals de Youtube, blogs... i, en la mesura del possible, que 
els comparteixin amb la resta de companys i companyes).

• Creieu que afecta la manera com us mireu? I la manera com voleu ser?

Demanar 2 voluntaris i 2 voluntàries per fer una breu representació. Se’ls 
dóna una fitxa amb la descripció de la següent situació:

Esteu tots quatre conversant als passadissos de l’escola i parlant de la festa 
d’aniversari sorpresa que li voleu preparar a una amiga vostra. Teniu dife-
rents idees: anar al cinema, organitzar una festa de disfresses, portar-la a 
sopar a un restaurant... Tres de vosaltres esteu d’acord amb la idea del sopar, 
però la Laia diu que no entén per què sempre esteu pensant a menjar.

A tothom li sembla normal aquest comentari però, a la tarda, la Laia penja 
a Facebook la següent frase: “El menjar és com l’art, només serveix per mi-
rar- lo”. L’altra noia la truca i li pregunta què li passa i d’on ha tret aquella 
ximpleria. 

Miralls digitals: la vivència pública del que és privat  (1 de 3)ACTIVITAT 1

PrivacitatTEMA 2

file:http://www.bcn.cat/dona
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La Laia li contesta que no passa res, que ho ha llegit a una pàgina web i que 
la deixi en pau, que no té cap mena d’importància. La representació acaba 
aquí.

Valorar, entre tots i totes, què farien en aquesta situació.

Material
• Una aula amb pissarra, projector, altaveus i ordinador amb connexió a 

Internet.

• Material audiovisual: Tag, de Júlia Kozersky

• Paper i llapis.

Temporalització
1 hora.

Devolucions clares per als i les joves
La quantitat d’informació personal que compartim a les xarxes socials ha 
modificat la nostra percepció de la privacitat i la intimitat.

En la construcció de la identitat intervé, cada vegada més, la manera com 
“ens miren” les persones que conformen la nostra comunitat virtual.

La pressió i la violència (simbòlica i física) sobre els cossos de les noies i les 
dones s’exerceix encara més acusadament a través de la xarxa. La prolife-
ració de pàgines web que promouen l’anorèxia (Pro- Ana) i la bulímia (Pro-
Mia) amb consells a noies joves per aprimar-se n’és un símptoma.

L’atenció i el suport entre joves és molt important per detectar aquestes 
pràctiques de risc a temps i prendre mesures.

Miralls digitals: la vivència pública del que és privat  (2 de 3)ACTIVITAT 1

PrivacitatTEMA 2

Clic aquí per veure el vídeo
(requereix connexió a internet)

Fitxa descriptiva (pàgina següent)

file:http://www.bcn.cat/dona
http://ajuntament.barcelona.cat/recursospedagogics/ca/videos-modul-2?field_tema_tid=6&field_activitat_tid=3
http://ajuntament.barcelona.cat/recursospedagogics/ca/videos-modul-2?field_tema_tid=6&field_activitat_tid=3
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Fitxa
Rol play: situació a representar

Esteu tots quatre conversant als passadissos de l’escola i parlant de la festa 
d’aniversari sorpresa que li voleu preparar a una amiga vostra. Teniu dife-
rents idees: anar al cinema, organitzar una festa de disfresses, portar-la a 
sopar a un restaurant... Tres de vosaltres esteu d’acord amb la idea del sopar, 
però la Laia diu que no entén per què sempre esteu pensant amenjar.

A tothom li sembla normal aquest comentari però, a la tarda, la Laia pen-
ja a Facebook la següent frase: “El menjar és com l’art, només serveix per 
mirar-lo”. L’altra noia la truca i li pregunta què li passa i d’on ha tret aquella 
ximpleria. La Laia li contesta que no passa res, que ho ha llegit a una pàgina 
web i que la deixi en pau, que no té cap mena d’importància.

Indicacions:

Teniu 5 minuts per inventar i assajar els diàlegs d’aquestes situacions. A con-
tinuació, representeu-les davant dels vostres companys i companyes.

Miralls digitals: la vivència pública del que és privat  (3 de 3)ACTIVITAT 1

PrivacitatTEMA 2

file:http://www.bcn.cat/dona
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Descripció
Activitat de reflexió a partir del seguiment de la publicitat que apareix al 
perfil personal propi de Facebook.

Objectius
• Entendre el mecanisme i la raó de ser de la cessió de dades de les em-

preses tecnològiques.

• Detectar el biaix estereotipat propi de la publicitat segmentada per sexe.

Dinàmiques
Dividir la classe en grups de 4 a 6 persones. És important que els subgrups 
siguin mixtes. Respondre, per grups:

• Quina informació compartim al mur de Facebook? Qui la pot veure? Des-
prés d’un temps, s’esborra?

• Sabeu que Facebook pot passar la vostra informació de perfil, així com 
els vostres estats i comentaris, a les empreses anunciants, per tal que 
segmentin en funció dels vostres interessos? Per què creieu que ho fa?

• Heu detectat anuncis al vostre mur de Facebook? On estan? Què anun-
cien? Creieu que són, tal com diuen, anuncis personals que s’ajusten als 
gustos i necessitats de cada persona usuària?

Proposar la següent activitat:

Cada membre del grup fa un seguiment diari, durant una setmana, dels 
anuncis que apareixen en el seu perfil i anota quins productes es venen i 
per què creu que l’han escollit com a possible comprador o compradora. 
Després d’una setmana, el grup posa en comú els resultats i es valora el ti-
pus d’anuncis que hi apareixen i si són diferents en funció del sexe. Un o una 
portaveu de cada grup comparteix els resultats amb la resta de companys i 
companyes. 

Cessió de dades, publicitat i estereotips de gènere  (1 de 2)ACTIVITAT 2

PrivacitatTEMA 2

file:http://www.bcn.cat/dona
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Material
• Una aula amb pissarra, projector, altaveus i ordinador amb connexió a 

Internet.

• Paper i llapis.

Temporalització
1 hora.

Devolucions clares per als i les joves
Algunes empreses tecnològiques de les quals participem activament en tant 
que usuaris i usuàries tenen el dret d’utilitzar les nostres dades personals 
per a la segmentació de públics amb finalitat publicitària. Aquest poder, que 
queda cedit en el moment d’acceptar el plec de condicions generals del con-
tracte, s’anomena “poder per defecte”, ja que el cedim incondicionalment 
quan entrem a formar part d’algunes xarxes socials.

La publicitat selectiva d’empreses com Facebook segueix basant-se en la seg-
mentació de públics segons edat, sexe, lloc de residència, etc. i, per tant, cau 
en els mateixos estereotips de gènere que la publicitat tradicional (anuncis 
de tecnologia, finances, sexe, etc. per a nois i homes i anuncis de perfums, 
roba, cosmètica i aliments per a noies i dones).

Cessió de dades, publicitat i estereotips de gènere  (2 de 2)ACTIVITAT 2

PrivacitatTEMA 2

file:http://www.bcn.cat/dona
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