KOA TECNOLOGIA
Programa de promoció per un bon ús
de les tecnologies en el temps d’oci
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Què és?
KOA Tecnologia és un programa de promoció i prevenció pel
bon ús de les tecnologies entre les comunitats educatives de
primària.
El foment d’un ús segur d’internet, mòbils i videojocs és un
repte per la nostra societat. A la vegada, és imprescindible
acompanyar a les persones adultes que formen part de la
comunitat dels joves, docents i famílies, per a què tinguin
estratègies i recursos per abordar l’ús de les tecnologies des de
l’oportunitat.
El projecte té una durada de dos anys escolars, en aquest
dossier s’especifiquen les formacions del primer curs.
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Alumnat
Continguts i recursos
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Continguts per l’alumnat

Activitats a l’aula
Durada: 50’ aprox.

Activitats trimestrals
amb metodologia ApS

Scape room
Stop bullying

Jornada de tancament

Altres eines

Nou tallers i activitats
que es realitzen a l’aula.
Les imparteixen professionals de l’Associació
de Consumidors de Mitjans Audiovisuals i Fundación Aprender a Mirar
(FAAM), i es necessari
que els tutors estiguin a
l’aula.

Les escoles podran escollir lliurement participar en una o dues activitats trimestrals que
segueixen la metodologia Aprenentatge-Servei.

Scape room per prevenir
el ciberbullying organitzat per l’empresa externa Cripthos.

La jornada de tancament
tindrà lloc al mes de
maig (data i lloc pendent
de confirmar).

Perquè tots els nens i
nenes puguin realitzar
l’activitat, cal reservar
tot un matí, ja que es fa
en grups reduits.

Podran participar les
cinc escoles que formen
part del projecte.

Al llarg del curs es lliurarà a l’alumnat i a les
aules una sèrie d’eines:
reptes mensuals, un calendari tecnològic, una
bústia per combatre el
bullying i ciberbullying a
l’aula, etc.

Aquestes nou activitats
són obligatories.
Les temàtiques i l’ordre
es detallen a la pàgina 6.

Les dues possibles activitats i les seves característiques es detallen a
la pàgina 7.

Aquesta activitat es pot
dur a terme un cop realitzat el taller 6 sobre ciberbullying.

A la jornada, professionals de l’Associació i de
FAAM parlaran sobre oci
audiovisual. Es duran a
terme una sèrie d’activitats i es lliuraran els
premis dels concursos
organitzats.
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Activitats a l’aula
1

2

Presentació del curs i
enquesta sobre hàbits
de consum audiovisual
(en aquesta activitat
l’alumnat haurà de disposar
d’ordinador)

Taller
Com apren el meu
cervell?

8
Taller
Sèries: sóc protagonista o
espectador d’històries?
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3

Activitat amb els
coordinadors sobre
sèries

4

Activitat
experiencial sobre
el cervell

Taller
Videojocs: ús i abús

6
Ja podeu realitzar
l’escape room!

Taller
Ciberbullying: assetjador,
víctima o espectador?

5
Activitat
sobre l’addicció als
videjocs amb Good
Game

Activitats
trimestrals
Seguint la metodologia
Aprenentatge-Servei

Obra de teatre

1

Assaig i representació de l’obra de teatre
El ciberbosc que tracta una temàtica
relacionada amb l’oci audiovisual. (A càrrec
dels nostres professionals)
Cal disposar de 45 minuts un cop a la setmana
al llarg d’un trimestre (a escollir pel centre
educatiu).
Es pot organitzar una representació als
altres alumnes de l’escola

Concurs Per un consum (tecno)lògic
Concurs en el que s’el·labora un cartell per
sensibilitzar i combatre les tecnoadiccions.

2

Aquests cartells es podran difondre a les
xarxes de l’escola o compartir a les aules de
la mateixa.
Per realitzar l’activitat cal disposar d’un
matí i els premis es lliuraran a la jornada de
tancament del mes de maig.
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Famílies i docents
Continguts i recursos
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Continguts per famílies i docents

Famílies:
Xerrada trimestral

Docents:
Xerrada trimestral

Trimestre 1: Com acompanyar els nostres fills i
filles en la seva vida digital?

Trimestre 1: Cervell i
bons usos de les pantalles

Trimestre 2: (Ab)ús dels
videojocs i tecnoadiccions
Trimestre 3: Ciberassetjament: prevenció detecció i actuació
Online o presencial a decidir per l’escola. Durada
aproximada de 75’.

Trimestre 2: (Ab)ús dels
videojocs i tecnoadiccions
Trimestre 3: Ciberassetjament: prevenció detecció i actuació
Format presencial. Durada aproximada de 75’.

TecnoFamily Challenge

Altres serveis

A propòsit de ser més
eficaços s’ofereix un
repte educatiu per les
famílies.

Possibilitat de participar
als webinars organitzats
per l’Associació i FAAM.

Qui ho sol·licita (cal registrar-se a les formacions), rep quatre butlletins al llarg de les quatre
següents setmanes a la
conferència.
En aquests butlletins
s’ofereixen diverses eines sobre seguretat i
prevenció de riscos, entre d’altres, per implementar a casa.

També es podran sumar
a la llista de difusió de
WhatsApp amb novetats
sobre el món de l’oci audiovisual, crítiques de
cinema, articles i infografies. Tot el contingut
s’extreu de la nostra plataforma de continguts
Contraste.info.

Enviament mensual a
través de l’escola
Mensualment, rebran un
butlletí educatiu amb
recomanacions d’oci audiovisual actual.
També la revista Contraste en format online
amb propostes i anàlisis de cinema, videojocs,
sèries i internet.
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Acompanyament
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Seguiment
El centre disposarà d’un acompanyament setmanal basat en dues figures referents principals. Una en quëstions d’alfabetització mediàtica i
l’altre en educació socioemocional, cosa que aporta una mirada global
a les necessitats específiques de cada centre.
Cada setmana aquestes dues figures estaran a l’escola durant 3 hores
en les que realitzaran les activitats amb els alumnes, podran fer tutories personalitzades si algun nen o nena ho demana i es reuniran amb
el claustre un cop al trimestre i sempre que el professorat ho sol·liciti.
En el cas de les tutories amb els/les alumnes, es respectaran la voluntarietat dels/les alumnes de disposar d’aquestes o no, la confidencialitat
del tractat en aquestes i la llibertat de deixar d’assistir-hi en qualsevol
moment, així com la resta de disposicions que regeixen el Codi Deontològic.
Cal escollir un dia a la setmana i una franja horària (de dilluns a dijous,
de 10 a 13h o de 14 a 17h)
A més, l’escola rebrà una sèrie d’informes amb els resultats de les activitats i les enquestes prèvies als tallers.
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