
FASE de PROSPECCIÓ
Promoció d’hàbits saludables en relació a 

les TRIC i JOC D’APOSTES



ØIdentificar necessitats i punts forts dels diferents àmbits

ØAcotar les temàtiques a treballar dins de cada àmbit

ØEstablir el focus dels temes amb més necessitat d’abordatge i dels que hi ha 

menys eines per a treballar-los amb la població diana.

Quins objectius té aquesta sessió?



Com ho farem?

Introducció dels 
continguts

• Càpsula 
formativa 
contextualitzant 
els temes per 
àmbits

Treball de grups

• Cada grup 
aborda uns dels 
àmbits

• Estableix els 
focus dels temes 
amb més 
necessitat 
d’abordatge

Conclusions 
finals

• Cada grup 
exposa les 
seves conclusions

• Debat obert 
per intercanviar 
opinions de tots 
els àmbits



SESSIÓ 2h TREBALL GRUP FOCUS
Temps Tipus Activitat Descripció

1a 
PART

5’ Contextualització
Presentació de la sessió i creació del clima adient. Quina lògica
de treball seguirem, com ho farem i què esperem del grup.

50’ Exposició de continguts Exposició dels continguts segons tipologia grup focus

2a 
PART

5’ Contextualització
Presentació dels objectius dels grups de treball i com es
desenvoluparà la segona part de la sessió.

15’ Grups de treball
Es divideix el grup focus en petits grups de treball
L’encàrrec dels grups és acotar les temàtiques i establir el focus 
dels temes amb més necessitat d’abordatge

10’ Deliberació i síntesi Els grups de treball construeixen un consens general

15’ Exposició de portaveus Cada grup exposa les seves conclusions

15’ Debat obert
Últim debat d’intercanvi d’opinions per ampliar continguts a la
resta d’àmbits treballats pels altres grups

5’ Tancament
Agraïment de la participació del grup focus i tancament de la
sessió



Resum de les temàtiques per abordar

Educació en habilitats digitals
Ús adequat de pantalles: de 0 a 3 
anys
Ús adequat de pantalles de 4 a 
17 anys:
- Hiperconnexió
- Videojocs
- Xarxes Socials
Control parental pantalles

Joc d’apostes en línia:
- Joc segur i joc responsable
- Perfil de jugador/a responsable
- Procés de captació
- Regulació publicitat i altres 
mesures protectores
- Tipus de jocs d’atzar
- Ludopatia...
- Estereotips i jocs de gènere 
representats
- Diferències de gènere al joc
- Conèixer motivacions 
jugadors/es
- Factors de soledat personal o 
problemes d’autoestima

Prevenció de riscos i enganys a 
internet:
- Principals fraus i enganys en les 
compres en el comerç electrònic 
(falsificacions, comerços que no envien 
el producte...)
- Recomanacions per evitar fraus a 
internet
- Riscos de privacitat a les XXSS
- Usurpació d’identitats a les xarxes
- Robatori de fotografies de noies 
joves com a reclam
- Captació de noies joves per a 
xarxes de prostitució
- Divulgació de notícies falses
Comerç electrònic:
- Drets de les persones usuàries del 
comerç electrònic
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