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Programa d’Educació Audiovisual Contraste

Un dels projectes més rellevants de l’Associació 
de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Ca-
talunya és el Programa d’Educació Audiovisual 
Contraste (PEAC). 

Des de fa més de 15 anys, l’Associació dota a 
entitats educatives de les eines necessàries per 
una completa formació en mitjans audiovisuals, 
el seu ús ecològic i un consum crític dels seus 
continguts. 

En els darrers temps, l’oci, la comunicació i, in-
clús, l’ensenyança passen pels dispositius digi-
tals. És urgent una alfabetització audiovisual i 
digital que permeti als menors moure’s sense 
riscs en un entorn tan inabastable com la xarxa. 

El PEAC, en tot moment, ha anat adaptant-se 
a les noves necessitats i a les particularitats 
d’aquest medi, que es mou a velocitats vertigi-
noses. 

Apostem per una educació que doni les com-
petències necessàries perquè l’usuari pugui na-
vegar, relacionar-se, informar-se, aprendre o 
entretenir-se a través dels diferents dispositius 
amb coneixement del mitjà, minimitzant els ris-
cos i maximitzant les oportunitats. 

Els tallers són un entorn de reflexió sobre les 
pantalles, el seu ús i la seva influència en la 
vida de les famílies i els menors d’edat. La seva 
temàtica, duració i pressupost s’ajusta a les ne-
cessitats de cada centre i poden ser presencials 
i online. A més, si el docent demana activitats o 
projectes concrets, poden adequar-se els con-
tinguts.

Les accions formatives dirigides a famílies, 
d’igual manera que els tallers per als alumnes, 
van acompanyades d’una enquesta prèvia als 
assistents. És anònima i serveix per adequar el 
contingut a la seva  audiència. 

La solució integral per a escoles 
cibersegures. T’ajudem?

Més informació a:

educa@taconline.net 
93 488 15 57

@ContrastEduca



Programa d’Educació Audiovisual Contraste

4 Com aprèn el meu cervell?
4 Les pantalles: usos i abusos
4 Videojocs: del joc a l’addicció
4 Xarxes socials: el meu altre 
“jo” i l’obsessió pels likes
4 Ciberbullying: detecció, pre-
venció i abordatge
4 La meva empremta digital, el 
meu futur
4 Sexting, hipersexualització i 
altres pràctiques de risc
4 Les sèries. Sóc protagonista 
o espectador d’històries?
4 Tecnoaddiccions, què son i 
com m’afecten?

4 Com afecten les pantalles en 
el desenvolupament del cervell 
dels menors d’edat?
4 Com acompanyar els nostres 
fills/es en la seva vida digital?
4 El mòbil: un problema o una 
oportunitat?
4 Entenguem Instagram, You-
Tube, TikTok i altres Apps
4 Hipersexualització a les xar-
xes socials
4 Les sèries. Protagonistes o 
espectadors d’històries?
4 Les pantalles, xumet emocio-
nal dels nostres fills/es?

4 Com influeixen les pantalles 
en  el desenvolupament de la 
personalitat i les conductes?
4 Consumir oci audiovisual 
amb pensament crític
4 Conviure amb les pantalles i 
saber aprofitar-les
4 Ús de la netiqueta
4 Comunicació responsable a 
les xarxes socials
4 Videojocs: detectar l’addicció
4 Fer servir internet de forma 
segura
4 Ciberbullying: prevenció, 
diagnòstics i criteris d’actuació

Tallers per a alumnes 
de 5è EP a Batxillerat

Activitats i tallers per 
a famílies

Activitats i tallers per 
al professorat

Duració: 45 minuts 
Interactius i experiencials

Duració: 60 o 90 minuts
Pràctics i participatius

Oferta formativa bonificada 
per FUNDAE
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Pack PEAC
El nostre Programa d’Educació Audiovisual Con-
traste va més enllà de les activitats puntuals 
que es puguin organitzar en el centre. L’objec-
tiu és afavorir una formació continuada i, amb 

aquesta finalitat, la subscripció al Programa in-
clou una sèrie d’eines que cobreixen les diver-
ses àrees educatives tant en l’àmbit escolar com 
en el familiar.

Revista mensual Contraste en paper: 
anàlisi de continguts, articles de fons 
i crítiques de cinema, televisió i vi-
deojocs (25 exemplars)

Revista Contraste en versió digital

Butlletí educatiu (quinzenal): opcions 
d’oci audiovisual amb valor pedagò-
gic afegit

Creative Challenge: butlletí mensual 
amb activitats i propostes per a fer 
servir les pantalles i els seus contin-
guts a l’aula

Web Contraste.info com a servei en-
llaçable a la pàgina del centre

Càpsules (in)formatives per a famílies 
i educadors

Primer i segon taller (online o presen-
cial) amb un descompte del 50% i 30% 
respectivament

Informació i consultes a través de 
WhatsApp Contraste


