Us proposem 7 temes per començar a reflexionar i treballar com a Consell:
1. Reflexionem!: analitzeu vosaltres primer, com a caps, quin sentit tenen les xarxes, quins
són els perills, per a què les utilitzem! Per tenir discurs i aplicar-lo, hem de començar per
nosaltres.
2. Autoanàlisi: us proposem que analitzeu els vostres perfils a les xarxes. Què diuen del vostre
agrupament? Com se us llegeix des de fora? Correspon amb la vostra pròpia definició?
3. Elements perillosos: cal fer anàlisi dels elements que podrien generar un conflicte. Per
exemple, fotografies amb infants amb poca roba, infants i joves que segueixen comptes
personals de caps, etc.
4. Fotos i vídeos: Les fotos del cau es pugen al compte del cau. Hem de tenir molt clar que
les mares, pares o tutors legals que cedeixen drets d’imatge a l’agrupament, és per ús exclusiu
de l’AE i/o d’Escoltes Catalans, i compartir material del qual no tenim drets i que hi apareixen
menors pot comportar molts problemes.
5. Deixar-ho per escrit: fem protocols i reglaments de tot. Hem pensat en regular l’ús de
xarxes (què, qui, com i per què publiquem) com a cau i com a caps? És un exercici molt
interessant també plantejar-nos què estem dient de nosaltres mateixes cap a l’exterior.
6. Prendre consciència: Com eduquem en la responsabilitat i la prevenció en xarxes socials?
L’assetjament i les violències en xarxes estan a l’ordre del dia. Ens ho hem plantejat com a
equip de caps? I com a Consell?
7. No demonitzar les xarxes: a vegades podem acabar reduint que les xarxes només serveixen
per a l’alienació dels joves i són el pitjor de la seva generació. Les xarxes són un mitjà, mai una
finalitat, i com a tals poden ser molt bones o no. Traiem el suc amb infants i joves de tot allò
positiu que tenen o poden arribar a tenir!

