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T’ajudem. La solució integral per a
escoles cibersegures.
Vols que el teu centre educatiu sigui líder en competències digitals? L’Associació de Consumidors de
Mitjans Audiovisuals de Catalunya ofereix el seu
Programa d’Educació Audiovisual (PEA).
Amb més de quinze anys d’experiència, dota a les
escoles de les eines precises per a una completa
formació 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 manejar-se hàbilment i sense
riscos.
El PEA s’actualitza contínuament, segons les necessitats canviants del context tecnològic, que es mou a
una velocitat vertiginosa.

Més informació a:
educa@contraste.info
93 488 15 57
@consumidorsaudiovisuals
@Telespectadors

A més, brinda una educació que aporta els instruments essencials perquè cada persona navegui, es
relacioni i informi, aprengui o s’entretingui a través
de les pantalles, coneixent aquest mitjà i minimitzant
els riscos, mentre maximitza les oportunitats que
ofereix.
Els tallers són l’entorn perfecte per a reflexionar
sobre aquestes pantalles, que s’usen amb tanta freqüència i que influeixen tant en la vida de les famílies
i, especialment, dels menors d’edat. La seva temàtica
i durada s’adapta als requisits de cada col·legi. Poden ser presencials o online.
Aquesta formació, i també les sessions per a famílies, s’optimitzen amb una enquesta prèvia, i anònima, a les persones assistents. Es tracta de preguntes
que ajuden a conèixer els hàbits de consum de manera que el contingut s’adequa a l’audiència.
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Tallers de 3r EP a
Batxillerat

Sessions i tallers per a
famílies

Activitats i tallers per al
professorat

Durada: 50 minuts

Durada: 60 / 90 minuts

Oferta formativa
per FUNDAE

4 Com afecten les pantalles al
desenvolupament del cervell?
4 Autoestima i pressió virtual
4 Autoestima: xarxes i sèries
4 Del videojoc a l’addicció
4 Xarxes socials: el meu altre “jo”
4 Ciberbullying: assetjador,
víctima o espectador
4 La meva empremta digital, el
meu futur
4 Hipersexualització, sexting,
pornografia i altres pràctiques
de risc
4 Les sèries. Sóc protagonista o
espectador/a d’històries?
4 Tecnoaddiccions, què són i
com m’afecten?

4 Com afecten les pantalles en el
desenvolupament del cervell
dels nostres fills?
4 Com acompanyar els nostres
fills en la seva vida digital?
4 El mòbil: problema o
oportunitat?
4 Parlem d’Instagram, YouTube,
TikTok i altres apps
4 Hipersexualització i
pornografia a les xarxes
socials
4 Les sèries. Sóc protagonista o
espectador/a d’històries?
4 Les pantalles, xumet
emocional dels fills?
4 (Ab)ús dels videojocs

bonificada

4 Cervell, aprenentatge i ús de
les pantalles
4 Consumir sèries amb
pensament crític
4 Conviure amb les pantalles en
el temps d’oci
4 Ús de la netiqueta
4 Apostes i ciberludopatia
4 Hipersexualització i
pornografia online
4 Videojocs: com detectar
l’addicció
4 Ciberbullying: prevenció,
diagnòstic i actuació
4 Les sèries i la seva influència
en l’autoestima

En digital

e-Tallers per
l’aula
Durada: 20 minuts
Tallers en vídeo per treballar a
classe. Inclouen una guia amb
exercicis per realitzar amb
l’alumnat.
4 Ciberbullying
4 Autoestima
4 Xarxes socials
4 Videojocs
4 Ciberpornografia
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Pack PEA
El nostre Programa d’Educació Audiovisual va més
enllà de les activitats puntuals que es puguin organitzar al centre.

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

Informació setmanal i consultes a través
de WhatsApp Contraste

Webinars trimestrals amb figures del
món educatiu, sanitari, audiovisual, etc.

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

Jornades temàtiques dirigides a un curs o
cicle. Amb experts i testimonis.

Revista mensual Contraste en edició digital: anàlisi de continguts, articles de fons i
crítiques de cine, TV i videojocs
NOU DISSENY I FORMAT!

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

Càpsules (In)formatives per a famílies i
educadors

Web contraste.info com a servei enllaçable a la pàgina del centre

Butlletí educatiu (mensual): recopila opcions d’oci audiovisual amb contingut
educatiu. Capçalera personalitzada.

Un taller gratuït a l’any. Segon taller (online o presencial) descompte del 50%.
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Cervell, pantalles i
educació infantil

Què és Guay-fi?
Guay-fi és l’adaptació del Programa d’Educació Audiovisual (PEA) per a centres d’educació infantil. A
través de Guay-fi s’ofereix formació i recursos perquè les famílies amb fills de 3 a 5 anys gestionin l’ús
de les pantalles a una edats primerenca.

Guay-fi al meu centre educatiu
Els centres d’educació infantil s’associen amb una
quota mensual. Guay-fi inclou:
- BagKid pels encarregats d’aula
- Una activitat bimensual per realitzar a classe
- Un taller gratuït per a famílies i docents sobre
aprenentatge i cervell infantil
- Un Kit de supervivència per a cada família

Revista digital mensual Contraste,
servei de WhatsApp, concursos,
infografies...

Què conté el maletí BagKids?
- Les primeres activitats per realitzar a l’aula. (Les
següents activitats arribaran cada trimestre al centre educatiu.)
- Un obsequi pel tutor
- Material per la classe

I per les famílies?
Les famílies reben:
- Kit de supervivència per un oci sense pantalles. Es
tracta d’una bossa amb un manual d’activitats i, afegim, algunes mostres de jocs infantils i materials per
donar idees de com passar el temps d’oci, d’espera o
de visita sense pantalles.
- Taller Pantalles, aprenentatge i cervell infantil

Webinars trimestrals amb figures del

món educatiu, sanitari i audiovisual, entre
d’altres.
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Tarifes
Els preus que apareixen al dossier són orientatius.
Els centres educatius associats al Pack PEA tenen
un descompte als plans formatius
integrals.
Les sessions de formació i jornades es
pressuposten segons la durada, lloc i
el nombre de ponents o professors/es.
Socis Pack PEA:
- 85 euros al mes
Projecte Guay-fi:
- 30 euros/mes per línia
Tallers alumnat:
- 200 euros/hora (no socis)
Sessions per adults:
- 250 euros/hora (no socis)

Informació
Aquestes són les nostres dades
de contacte:
educa@contraste.info
93 488 17 57
www.consumidorsaudiovisuals.cat
@Telespectadors
@consumidorsaudiovisuals
L’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals, en el seu afany per protegir el menor en l’entorn audiovisual i conscient de la necessitat actual,
posa tot tipus de facilitats perquè el cost de les seves activitats no sigui un impediment. Contacta amb
nosaltres.
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Jornades
#LiveYourRealLife
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Els experts

Comunicació
Cada jornada és diferent. El
que tenen en comú són: grans
experts sobre el tema del qual
parlen, testimonis que contagien una actitud positiva i resultats evidents d’aprofitament
per part de l’alumnat.
Segons el centre: marxandatge
(samarretes, polseres, bosses,
etc.), enregistrament en vídeo,
diplomes participatius i activitats de continuïtat.
Sempre s’emmarquen sota el
lema #LiveYourRealLife
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Participació

Els testimonis
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#LiveYourRealLife

