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Manifest

Cal fomentar el
pensament crític.
Es pot aprendre a fer servir un mòbil,
una aplicació o un programa informàtic
de manera gairebé intuïtiva. Però no n’hi
ha prou amb dominar les eines. Cal que
ens preguntem, per exemple, amb quina
finalitat les fem servir, quin ús social en
podem fer o quins interessos comercials
amaguen.

“El més important no és la tecnologia
sinó la capacitat dels ciutadans per
afirmar el seu dret a la lliure expressió
i a la privacitat de la comunicació.
(...) Les barricades de la llibertat es
construiran tecnològicament”
-Manuel Castells

És necessària
una alfabetització
multimèdia.
La societat actual ens demana saber
processar l’allau d’informació al que tenim
accés i preservar la nostra privacitat,
conèixer els llenguatges dels diferents
mitjans, aprendre a gestionar la nostra
identitat digital o relacionar-nos a través
de diferents canals. També ens convida a
ser productors de continguts i a generar
coneixement a través dels nous mitjans.

“Comunicació i educació són un
mateix terme (...). D’una banda, és
més important saber com accedir
a la informació que memoritzar-la,
reproduir-la. D’altra banda, actualment
els mitjans, inclòs Internet, són vehicles
fonamentals d’accés al coneixement”
-Mar de Fontcuberta
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És important
estimular la
participació.
Els nous mitjans ens permeten deixar de
ser receptors passius per convertir-nos
en emissors de missatges o productors
dels nostres propis continguts. Participar
no consisteix només en compartir, copiar,
retallar o enganxar.

“Per a què fer servir els mitjans, per
al monòleg o per a la participació i
la interlocució; per seguir perpetuant
alumnes silents o instituir educands
parlants; per continuar augmentant la
població de receptors o per generar i
potenciar nous emissors”
- Mario Kaplún

No cal ser
apocalíptics ni
integrats.
La tecnologia, per si mateixa, no és ni bona
ni dolenta. Depèn de l’ús que en fem. En
aquest sentit, internet no és la font de tots
els mals, ni la solució a tots els problemes.
Les xarxes socials, les sèries o els videojocs
poden ser eines per explorar nous mètodes
pedagògics. Però això no vol dir que calgui
omplir les aules de la última tecnologia.

“L’ordinador no és una màquina
intel·ligent que ajuda a gent estúpida,
de fet, és una estúpida màquina que
funciona només en mans de gent
intel·ligent”
- Umberto Eco
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Ensenyem a
fer un ús crític
d’Internet
Així és com us podem ajudar:

Tallers a
instituts per a
adolescents

Cursos de
formació per a
docents

Classes per a alumnes d’ESO, Batxillerat
i Cicles Formatius en diferents formats
segons el contingut.

Classes, tallers o seminaris adreçats al
professorat d’ESO, Batxillerat i Cicles
Formatius.

Xerrades per a
famílies
Conferències, col·loquis o debats
organitzats per associacions de famílies
d’alumnes o d’altres col·lectius.

Creiem que els
nadius digitals
no existeixen i
que ningú neix
ensenyat
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Sobre què parlem?

Centrem la
mirada en els
nous mitjans i
en la comprensió
dels llenguatges
d’internet
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Sobre què parlem?

Fake news
En la societat de la informació ens
enfrontem al risc de la desinformació.
L’aparició de les fake news amenaça la
confiança en els mitjans de comunicació
a l’hora d’informar-se i posa en risc la
democràcia. Cada vegada hi ha més
ciutadans que s’informen de l’actualitat
a través de les xarxes socials i la premsa
tradicional va perdent lectors. Però quins
interessos hi ha darrera de les fake news?
Qui les fa i per què?
En un moment en el que qualsevol
persona, empresa o institució pot emetre
un missatge i fer-lo circular per la xarxa,
és imprescindible saber discernir la
informació rigorosa de les notícies
interessades.

Com ho treballem als tallers?
Aprenem què són les fake news i com van
néixer. I a partir d’exemples d’actualitat,
ensenyem com identificar-les i ens
preguntem qui les elabora i amb quins
interessos.
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Sobre què parlem?

Xarxes
socials i
influencers
Internet no ha inventat el concepte “xarxa
social”, però li ha donat un nou significat i
ha transformat la manera de relacionar-nos
i organitzar-nos. Per això es diu que vivim
en la “societat xarxa”. Una societat formada
per un conjunt de nodes interconnectats
que no entenen de jerarquies ni de barreres
geogràfiques. En aquest context, quin
poder tenen les grans empreses que hi
ha al darrera de les xarxes socials i quina
responsabilitat haurien de tenir? Quines
són les veus que aconsegueixen ser més
influents a internet i per què?

Com ho treballem als tallers?
Reflexionem sobre la influència que
exerceixen les xarxes socials en els nostres
hàbits, la nostra manera de relacionar-nos i
d’actuar.
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Sobre què parlem?

Odi i
assetjament a
la xarxa
L’anonimat que aparentment ens brinden
les xarxes socials pot ser interpretat com
un xec en blanc per expressar a Internet el
que no ens atreviríem a dir mai en persona.
Hi ha qui creu que es pot amagar darrera
una pantalla sense ser descobert. O qui es
pensa que pot dir el que vulgui sense que
això tingui conseqüències. On és la línia
que separa la llibertat d’expressió del
delicte d’odi o del dret a l’honor? Per què
a les xarxes socials tolerem els insults o
l’assetjament a persones concretes?

Com ho treballem als tallers?
Expliquem amb exemples que no hi ha
impunitat si el que fem o el que diem
a la xarxa es considera delicte. Parlem
d’assetjament, ciberbullying, sexting o
delictes d’odi.
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Sobre què parlem?

Narrativa
transmèdia
Cada mitjà de comunicació fa servir un
llenguatge que nosaltres, com a audiència,
descodifiquem de forma inconscient. El
cine, la ràdio o la tele tenen, per exemple,
els seus propis codis narratius. Amb
l’arribada d’internet i els nous mitjans,
les narratives trascendeixen els formats i
s’adapten als diferents canals, el que ha
desdibuixat moltes vegades les fronteres
entre un mitjà i un altre. És per això que
parlem de narrativa transmèdia.

Com ho treballem als tallers?
Analitzem els memes com un mitjà
d’expressió contemporani i molt popular
que pot arribar a contenir missatges molt
crítics per preguntar-nos quin ús social i
comunicatiu en fem.
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Sobre què parlem?

Violència de
gènere a cop
d’App
La violència masclista no és només una
empenta o una bufetada. Primer apareixen
les faltes de respecte o els crits i, molt
abans, el control. La xarxa pot convertirse en l’eina perfecta per exercir aquest
poder. Ens permet estar permanentment
connectats i, a la vegada, mostrar al món
fins l’últim detall de la nostra vida privada.
Dos ingredients que, sumats a l’anonimat,
ens poden empènyer a sobrepassar límits.

Com ho treballem als tallers?
Reflexionem sobre la violència contra les
dones, identifiquem falses creences sobre
l’amor que poden arribar a justificar el
control de la parella i aprofundim en com
influeixen el mòbil i les xarxes socials en
les actituds possessives basades en la
gelosia i la inseguretat. En una cultura
audiovisual com la nostra saber llegir
imatges és tan important com ho és saber
llegir textos.
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Sobre què parlem?

Gestió de
la identitat
digital
La nostra identitat digital no es refereix
només a qui som o com ens presentem a
internet. També es defineix i es construeix
per tot el que fem a la xarxa i l’opinió que
els altres tenen de nosaltres en aquest
espai. I com passa amb la nostra identitat
a la vida off-line, la nostra identitat digital
també té moltes cares. Avui, la suma
d’aquestes dues identitats, defineix quina
és la nostra identitat global.

Com ho treballem als tallers?
Aprenem a gestionar la pròpia identitat
digital i analitzem com la nostra identitat
digital repercuteix en l’analògica i
viceversa.
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Sobre què parlem?

Cercar i
contrastar
Actualment busquem totes les respostes
a les nostres preguntes a internet i més
concretament a través de Google, que
sembla saber-ho tot. El temps que farà
demà, els símptomes d’una malaltia,
el preu del menú d’un restaurant, com
funciona un aparell... La xarxa és un pou
d’informació sense fons però quan fem
una cerca hem de saber destriar el gra
de la palla perquè no tot el que trobem és
fiable ni s’ajusta al que busquem. També
ens hem de preguntar qui és l’autor o la
font d’una informació i comparar entre
diferents resultats per ser crítics

Com ho treballem als tallers?
Aprenem a buscar i contrastar informació
de manera autònoma i eficient, i a saber fer
ús dels cercadors.
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Sobre què parlem?

Lectura
audiovisual
En una cultura audiovisual com la nostra
saber llegir imatges és tan important com
ho és saber llegir textos. Per comprendre
el missatge i les intencions del que es
comunica en aquest format cal aprendre el
llenguatge que utilitza. I ser conscients que
es tracta d’un tipus de comunicació que
apel·la directament a les emocions i que,
per tant, ens exigeix molt poca atenció i
esforç com a lectors.

Com ho treballem als tallers?
Desmentim el tòpic que diu que “les
imatges parlen per si soles” i aprenem que
el llenguatge audiovisual també requereix
d’un exercici de comprensió i d’anàlisi per
part de l’espectador si volem entendre
les intencions dels missatges en aquest
format.

www.pasdigital.net

Qui som?

Som dues periodistes en
actiu que volem aportar
la nostra experiència
professional a les aules
Anna Flotats
Em dic Anna Flotats, sóc periodista i actualment em dedico
a la comunicació política. Sóc cap de premsa d’un grup
parlamentari al Congrés dels Diputats, on vaig arribar
el 2018 després de 10 anys treballant en mitjans de
comunicació.
He passat per Público, El País, COMRàdio i Barcelona
Televisió, on he estat redactora d’informació política i local.
Vaig estudiar Periodisme a la Universitat Autònoma de
Barcelona i, anys després, vaig fer el màster en Ciències de
la Informació del diari El País.
Recentment, he cursat també el màster en Direcció en
Comunicació empresarial i institucional de la UAB.

Mònica Roca
Em dic Mònica Roca, sóc periodista i treballo a Catalunya
Ràdio. Actualment formo part de l’equip del Solidaris, un
dels programes amb més trajectòria de la programació i
que aposta per un periodisme crític, rigorós i reflexiu.
Vaig estudiar periodisme a la UAB i he fet el màster en
Comunicació i Educació a la xarxa de la UNED. També he
treballat per Catalunya Cultura, iCatfm, als informatius de
Radio i Televisió d’Andorra i he fet col·laboracions puntuals
en premsa.
Des de 2016 compagino la meva feina a la ràdio amb
aquest projecte educatiu que es diu Passaport Digital.
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Què diuen de
nosaltres?
Ens va agradar la forma directa i fresca d’aterrar els tallers als joves, amb un
llenguatge molt adequat, utilitzant situacions i exemples molt propers i amb un
efecte sorpresa que enganxa des del primer moment.
Anna Roura
Servei d’Educació de l’Ajuntament de Banyoles

Els tallers ens han semblat molt dinàmics, participatius i connectats amb la realitat
dels nostres alumnes. Les formadores tenen un bon domini del tema i, a la llum de les
valoracions que han fet els nois i noies, puc afirmar que ha estat un gran èxit.
Josep Guardiola
Professor de 4t d’ESO de l’escola Jesús-Maria de Badalona

Les dinàmiques que planteja Passaport Digital fan reflexionar als alumnes i, a la
vegada, donen idees als professors per treballar posteriorment a l’aula.
Marta Amela
Cap del Servei d’Educació de l’Ajuntament de Parets del Vallès

La xerrada de Passaport Digital va ser molt enriquidora, amb molts exemples concrets.
Va ser una llavor per despertar consciències i a partir d’aquí seguir treballant.
Raquel Figueras
Tutora de 4t d’ESO de l’Institut Montessori Palau Girona
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T’agradaria
que féssim una
xerrada, curs o
taller al vostre
espai?
Contacta amb
nosaltres!
info@pasdigital.net
www.pasdigital.net

Anna Flotats
anna@pasdigital.net
646365054

Mònica Roca
monica@pasdigital.net
637998686

