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Vols que el teu centre educatiu sigui líder en 
competències digitals? L’Associació de Consu-
midors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya 
ofereix el seu Programa d’Educació Audiovisual 
(PEA).

Amb quinze anys d’experiència, dota a les esco-
les de les eines precises per a una completa for-
mació en mitjans audiovisuals, a través d’un ús 
ecològic i un consum crític dels seus continguts.

L’oci, la comunicació i, fins i tot, l’ensenyament 
passen pels dispositius connectats. Per això, és 
urgent una alfabetització audiovisual i digital 
que permeti a les nenes, nens i joves mane-
jar-se hàbilment i sense riscos en un entorn tan 
inabastable com és internet.

El PEA s’actualitza contínuament, segons les ne-
cessitats canviants del context tecnològic, que 
es mou a una velocitat vertiginosa.

A més, brinda una educació que aporta els ins-
truments essencials perquè cada persona nave-
gui, es relacioni i informi, aprengui o s’entretin-
gui a través de les pantalles, coneixent aquest 
mitjà i minimitzant els riscos, mentre maximitza 
les oportunitats.

Els tallers són el perfecte entorn per a reflexio-
nar sobre aquestes pantalles, que s’usen amb 
tanta freqüència i que influeixen també tant en 
la vida de les famílies i, especialment, dels me-
nors d’edat. La seva temàtica i durada s’adapta 
als requisits de cada col·legi. Poden ser presen-
cials o online.

Aquesta formació, i també les sessions per a fa-
mílies, s’optimitzen amb una enquesta prèvia, i 
anònima, a les persones que assistiran. Es tracta 
de preguntes que ajuden a conèixer els hàbits 
de consum de manera que el contingut s’adequa 
a l’audiència.

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

Més informació a:

associacio@taconline.net 
93 488 15 57

@Telespectadors
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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: assetjador, 
víctima o espectador
4 La meva empremta digital, el 
meu futur
4 Sexting, hipersexualització i 
altres pràctiques de risc
4 Les sèries. Sóc protagonista 
o espectador/a 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. Som protagonis-
tes o espectadors d’històries?
4 Les pantalles, xumet emocio-
nal dels nostres fills/es?

4 Cervell, aprenentatge i ús de 
les pantalles
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 Fer servir internet de forma 
segura 
4 Videojocs: com detectar l’ad-
dicció
4 Ciberbullying: prevenció, 
diagnòstic i criteris d’actuació

Tallers de 5è EP a 
Batxillerat

Activitats i tallers per 
a famílies

Activitats i tallers per 
al professorat

Durada: 60 minuts 
Interactius i experiencials

Durada: 60 / 90 minuts
Pràctics i participatius

Oferta formativa bonificada 
per FUNDAE

Durada: 20 minuts
Tallers en vídeo per a 
treballar a classe. Inclouen 
una guia amb exercicis per 
a realizar amb l’alumnat.

e-Tallers per a
l’aula

4 Ciberbullying
4 Autoestima
4 Xarxes socials
4 Sèries
4 Videojocs
4 Ciberpornografia

NOVETAT!
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Pack PEA
El nostre Programa d’Educació Audiovisual va 
més enllà de les activitats puntuals que es pu-
guin organitzar en els centres educatius. 

El PEA inclou accions transversals que, per 
afavorir una formació continuada, prolonguen, 
completen i reforcen l’impacte dels tallers.

Butlletí educatiu (quinzenal): recopila 
opcions d’oci audiovisual amb valor 
pedagògic afegit

Creative Challenge: proposa activitats 
per a l’aula sobre l’ús de les pantalles 
i els seus continguts

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 NOVETAT!

Revista mensual Contraste en edició 
digital: anàlisi de continguts, articles 
de fons i crítiques de cinema, televi-
sió i videojocs

e-Tallers per a visualitzar a classe. In-
clouen una guia de treball


