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PROJECTE “Què passa amb el WhatsApp?” 
  

 
   

  

1.- INTRODUCCIÓ 

El programa "Sigues tu" ofereix en alguns centres de la demarcació de Girona el taller "Què 

passa amb el WhatsApp?" per tal de reforçar el treball de les habilitats per a la vida i afavorir 

la conversa a l'aula. 

  

El projecte “Què passa amb el WhatsApp?” té com a objectiu promoure la reflexió, entorn 

les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a partir del teatre interactiu i de 

dinàmiques participatives. 

  

L’ús d’internet, el telèfon mòbil i tot allò que n’anomenem les tecnologies de la informació i la 

comunicació (TIC) ha esdevingut bàsic en la societat actual i són especialment utilitzades 

pels joves. Les TIC aporten noves formes de coneixement, comunicació i de relació amb les 

altres persones, però també poden tenir conseqüències negatives si no se’n fa un bon ús. 
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2.- OBJECTIUS 

OBJECTIU GENERAL 

● Promoure la reflexió i sensibilitzar sobre l’ús de les tecnologies de la comunicació i la 

informació a través del teatre interactiu i de dinàmiques participatives. 

  

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

● Reflexionar individualment i en grup entorn els riscos per a la salut, relacionals, socials i 

psicològics, que pot comportar un ús inadequat de les TIC. 

● Viure situacions properes als joves a través del teatre i posar-se en la pell dels 

personatges, per així fomentar l'actitud creativa a partir de la recerca de possibles 

alternatives de les situacions proposades. 

  

  

3.- CONTINGUTS 

● Com ens relacionem a través de les TIC? 

● Informar sobre les conseqüències penals que poden esdevenir amb un mal ús de les 

TIC (delicte o no?) 

● L'amistat virtual, la intimitat a través de les pantalles, l'autoestima/identitat digital, 

missatges anònims (Snapchat), etc. 

  

  

4.- METODOLOGIA 

La metodologia emprada és el teatre social interactiu. 

  

A través de la història teatralitzada, es mostren 3 situacions concretes de la realitat 

quotidiana dels joves i l’ús de les TIC. Posteriorment, es convida als joves a la reflexió i al 

treball en grup a través de diferents dinàmiques participatives i vivencials. La primera 

dinàmica consisteix en escriure i analitzar un missatge de WhatsApp. La segona dinàmica 

consisteix en la tècnica del “teatre imatge” per representar un entorn de la vulneració de  la 

intimitat a les xarxes socials. Finalment es realitza un debat, en petit grup, sobre els 

avantatges i desavantatges de les TIC. 

 

El fet que els i les joves visquin, a través del teatre, situacions que els són properes,  i es 

posin en la pell dels personatges, fomenta l'actitud creativa per la recerca de possibles 

alternatives a les situacions proposades. 

  

La sessió finalitza omplint  un document on per grups escriuen els avantatges i els 

desavantatges de les TIC, d’aquesta manera disposem d’un petit recull de la relació que té 

el grup classe amb les pantalles. 
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Per tancar el contingut teòric, els dos personatges recullen tota la informació que ha sorgit 

durant el taller, i en  fan un resum. 

 

Si es donés el cas que el grup posés en dubte els continguts bàsics, obriríem un espai de 

debat que seria gestionat com a dinamitzadors i si cal com a personatges. 

 

  

 
  

  

    

5.- DURADA I REQUISITS TÈCNICS DEL TALLER 

● Destinat a l’alumnat de 1er d’ESO. 

● La  durada és de 1h i 30 minuts.  

● Necessitem 30 minuts previs per la preparació de l’espai. 

● Grups classe. 

● Material: ordinador amb altaveus, pissarra i 2 cadires. 

● L’alumnat ha de portar un DINA4 i un bolígraf. 

● Per a realitzar el taller cal un espai ampli, polivalent, diàfan, sense taules i amb 

cadires. No es necessita escenari. 

● És una activitat molt participativa i per tant és convenient evitar espais que ressonin. 

  

 

  

 

Més informació i contacte: formaciokilalia@gmail.com 


