
Descripció

Tens un Facebook? Potser un Twi� er? Potser tots dos o comptes en altres xarxes socials? Si és així, segurament 

en algun moment t’hauràs preguntat quina imatge dónes a través d’elles. Et preocupa la privacitat? Les coses 

que la gent pot saber de tu?

Què s’amaga, realment, darrera de les xarxes socials virtuals? És important formar-ne part? Conèixer la nostra 

iden� tat virtual és imprescindible per a moure’ns pel món avui en dia. És important tenir clars els límits de les 

xarxes socials així com les seves possibilitats. En aquest curs explorarem les xarxes socials, les iden� fi carem 

i � ndrem l’oportunitat de debatre sobre les seves possibilitats i els seus perills. Així mateix, aprendrem a 

descobrir la nostra iden� tat virtual i a ges� onar-la, tot comprenent la importància d’aquesta en la nostra vida 

social i fent especial incidència en la privacitat.

Formadors

Sílvia Catalán Navarro, psicòloga especialitzada en Recursos Humans i recursos 2.0. Experiència professional en 
selecció i reclutament de personal, educació infan� l i juvenil, així com en ges� ó de con� nguts web. Formadora 
en habilitats socials, tècniques de recerca de feina, habilitats comunica� ves, eines 2.0 i xarxes socials. 

Fabrizio Ferri-Benede!  , redactor de So! onic.com des del 2008 i expert en seguretat informà� ca a la llar. Dedica 
gran part dels seus esforços a inves� gar la seguretat a les xarxes socials, les amenaces a la privacitat digital i les 
formes més efec� ves de controlar la reputació online. És també psicòleg i psicoterapeuta i ha col·laborat com a 
expert en noves tecnologies a diversos mitjans de comunicació nacionals.

Més informació

Dates: 15, 22 i 29 de maig de 2013 de 18h. a 21h. 
Lloc: Fundació ACIDH (Carrer Siracusa, 53. Barcelona)
Preu del curs: 55 euros (aquest curs es pot bonifi car a través 

de la Fundació Tripar" ta)

Inscripcions: 93.272.29.50; info@ambitmariacorral.org
Aforament limitat. Es requereix inscripció.

Curs

«Facebook, 

Twitter, LinkedIn... 

què diuen de mi?»

Àmbit Maria Corral. Roger de Llúria 89, 2n. 1a. 08009 Barcelona / 93.272.29.50 / www.ambitmariacorral.org / info@ambitmariacorral.org

• Conèixer i comprendre la importància de tenir i controlar la nostra iden� tat virtual.

• Comprendre les xarxes socials virtuals.

• Descobrir la nostra iden� tat virtual.

• Aprendre a ges� onar la iden� tat virtual.

• Comprendre la importància de la seguretat a la xarxa i la privacitat de les xarxes socials.

• Conèixer les xarxes socials més ac� ves i el seu funcionament.

Objec" us

Des" nataris

Ciutadania en general

Indigo-Moogle


