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Jornada de 2/3 hores entre setembre i desembre 

w Pautes per a l’educació dels bons usos de les eines
digitals al temps lliure
w Dades sobre l’evolució dels productes i tendències
audiovisuals i d’oci
w Neurociència, cervell i bons usos 
w Com educar als nostres fills en l’ús del temps lliure? 
w Sèries de TV, Videojocs i Xarxes Socials
w Estratègies d’intervenció i formació
w Els mitjans CONTRASTE

Sessions Informatives de 60 minuts

4 ”Resultats estadístics dels hàbits de consum audiovisual.
Estratègies d’intervenció i formació a la família”. 
Sessió-col·loqui informatiu per edats.

4 ”Pantalles: Videojocs, Sèries de TV i Xarxes Socials:
Evitar les addiccions”. 
(Inclou selecció sèries i cinema: temporada 2017-2018) 
Sessió/col·loqui preventiu per edats.

4 ”Com influeix l’entorn en el cervell dels nostres fills”. 
(Inclou selecció documentals actualitat) 
Sessió/col·loqui preventiu per edats.

Totes les activitats que realitzem 
amb els pares es componen de:

4 Taller interactiu   
4 Enquesta anònima en directe
    (mòbil)

El centre educatiu pot sol·licitar 
informació sobre qualsevol altre 
tema d’interès relacionat amb 
l’educació i les pantalles.
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Temes i tipus de tallers

4 ”Temps i diversió amb Videojocs”
(Inclou diverses escenes de Videojocs concrets) 
Debat per equips de 60/90 minuts: Entre Pares/Fills d’un o dos cursos.

4 ”Conviure i comentar les Sèries de TV” 
(Inclou selecció Sèries de TV de la temporada 2017/2018) 
Debat moderat entre grups d’alumnes (per edats: 3º/4º de l’ESO; 1º/2º de 
Batxillerat.

4 ”Pantalles: La Netiqueta. Youtubers. Els Usos incorrectes. 
Ciberbullying” 
(Inclou fragments de documentals amb dades reals) 
Conversa de Whats’app en Viu. 60 min. Alumnes de 1º d’ESO a 1º de 
Batxillerat.

4 ”Comentar i conviure amb les Xarxes Socials. Els Bons Usos”
(Inclou selecció Sèries TV documentals de la temporada 2017/2018) 
Col·loqui/Fòrum. 60 min. Alumnes de 1º d’ESO a 1º de Batxillerat.

4 ”Arriben els 18, i per fi la meva llibertat amb les meves 
pantalles”. 
(Inclou selecció Sèries TV i Cinema escenes per a adults) 
Sessió/col·loqui sobre Bons usos. 90 min. Alumnes de 2º de Batxillerat.

Totes les activitats que realitzem 
amb els alumnes es componen de:

4 Enquesta prèvia      
4 Vídeos Seleccionats  
4 Taller interactiu

Extra 1. “Com fer vídeos atractius i in-
fluents: Càmera. Muntatge. Grafismes” 

Extra 2. “Com fer vídeos atractius i 
influents: Guions i Muntatge.”

Activitats per a alumnes

Els
protagonistes:

pensar...
...opinar

debatre!
escollir?

Associació de Consumidors de 
Mitjans Audiovisuals de Catalunya 
www.consumidorsaudiovisuals.cat

Amb la col·laboració de:



Informar-se, el primer pas per triar bé

Coneixes els nostres canals d’informació?

4 App amb tota la informació actualitzada

4 Revista mensual en paper i digital

4 Web d’anàlisi i crítiques audiovisuals  

www.consumidorsaudiovisuals.cat
educa@taconline.net
Tel.: 93 488 17 57

    Col·laborem amb:

ctivitats per al professoratA

Si et preocupa el ciberassetjament,  
la privadesa a les xarxes socials, l’ús 
que fan els menors dels dispositius 
digitals, els hàbits de consum fami-
liar, els continguts sense filtres de 
control parental, les sèries que veuen 
els joves, els videojocs als quals 
dediquen tantes hores d’oci, etc.: 
sol·licita, sense compromís, informa-
ció sobre les diferents activitats que 
realitza l’Associació en centres edu-
catius.

Avança’t
als teus

alumnes

Amb la col·laboració de:

Setembre 2017

Totes les sessions dels Cursos 
s’adapten als grups d’edats que el 
centre sol·liciti:

w 10/11 anys (Prevenció)
w 12/13 anys (Prevenció i ús)
w 14/15 anys (Ús legal juvenil)
w 16/17 anys (Ús i prevenció)

4 Curs de 4 hores: 100 €/hora 

   L’ús de pantalles per aprendre i per jugar

w Neurociencia: Atenció, Motivació, Aprenentatge i Memòria 
w Resultats estadístics sobre els principals usos i hàbits
w Sèries de TV, Videojocs i Xarxes socials pròpies de cada edat
w Estratègies d’intervenció i formació davant els alumnes
w Els mitjans CONTRASTE

4 Curs de 2 hores: 120 €/hora 

   L’ús de pantalles al temps lliure

w Resultats estadístics sobre els principals usos i hàbits
w Sèries de TV, Videojocs i Xarxes socials pròpies de cada edat
w Estratègies d’intervenció i formació davant els alumnes
w Els mitjans CONTRASTE 

Els cursos estan dirigits pels especialistes de l’Associació:

Domingo Malmierca. Productor de TV. Creador d’“Españoles en el Mundo”. Màster en Neuropsicologia

Juan Boza. Advocat. Especialista en Anàlisi de Videojocs. Màster en Neuropsicologia

Marcos Gonzálvez. Productor de TV i Videojocs

Elena Mira. Especialista en continguts audiovisuals

Us recordem que a les 
Activitats de Formació per al 

Professorat podeu incloure els 
Mòduls de Formació no reglada 

i subvencionada en els quals 
l’Associació de Consumidors de 

Mitjans Audiovisuals de 
Catalunya està especialitzada


