
Jornades #LiveYourRealLife
del Programa d’Educació Audiovisual



Qui som

Índex

03
Les jornades
#LiveYourRealLife

02

04
06
08

Temàtiques
Cada jornada és única

Els nostres experts
Coneixements i eines

Els testimonis
Proximitat i inspiració

Els joves parlen
Què pensen de les jornades?

Honoraris

10
12
14



L’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals 
de Catalunya és una entitat sense afany de lucre, 
que treballa per la qualitat als mitjans audiovisuals 
i en la defensa dels drets de les persones usuàries, 
especialment de les menors d’edat.

Es va crear el 1985, arran la preocupació d’uns pares 
de família pels continguts que la televisió oferia als 
seus fills. Avui, l’associació agrupa més de 17.000 
persones a Catalunya i està inscrita al Registre 
General d’Associacions amb el n. 7659.

El desenvolupament de les noves tecnologies del 
món audiovisual i la pròpia demanda dels usuaris ha 
conduït a una progressiva ampliació i adaptació de la 
feina de l’Associació.

Internet, els videojocs, el cinema i la televisió a 
la carta, les xarxes socials i l’ús dels mòbils i les 
tauletes han anat adquirint cada vegada més espai 
en l’entreteniment de nens i adolescents. Per això, 
gran part de la tasca que l’Associació duu a terme 
se centra en la defensa del menor i en la formació 
audiovisual i digital de petits i joves.

Amb les activitats, els projectes i el Programa 
d’Educació Audiovisual, es pretén ajudar a les entitats 
educatives a minimitzar l’impacte negatiu del mal ús 
dels mitjans audiovisuals en les famílies i alumnat, i 
a maximitzar el positiu. 

Qui
som
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Les jornades
#LiveYourRealLife
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Un espai 
innovador,  

pedagògic i lliure 
de tabús per als 

joves
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Les jornades #LiveYourRealLife són un espai 
innovador que ofereix als estudiants un in-
dret lliure de prejudicis en el qual poden pre-
guntar i conèixer l’opinió dels especialistes 
sobre les dinàmiques que succeeixen en el 
món en línia i que susciten tants dubtes entre 
els més joves.

Amb una durada de quatre hores, la jornada 
es divideix en dues parts. La primera consis-
teix en una taula rodona d’experts de l’àmbit 
de la psicologia i l’audiovisual.

En la segona, es dona veu a les bones pràc-
tiques de joves influencers que, amb el seu 
exemple, inspiren als participants i fomenten 
un alt grau d’interacció.



Temàtiques
Cada jornada és única
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Planteja els riscos i efectes de la 
hipersexualització a les xarxes socials i les 
sèries. Sempre es tracta als tallers.

Prevé sobre els mals hàbits de consum 
audiovisual i potència el pensament crític 
animant a reflexionar activament sobre els 
continguts que busquem.

Hipersexualització

Tecnoaddiccions

1

Exposa els efectes que causa el consum de la 
pornografia al cervell i al desenvolupament de 
la personalitat de l’adolescent.

Pornografia

3 Reflexiona sobre com ens coneixem i ens 
apreciem a nosaltres mateixos i anima a 
descobrir i potenciar els nostres talents.

Autoestima

4
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Els nostres experts
Coneixement i eines
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Mare activista, presidenta de 
l’Associació de Consumidors de Mitjans 
Audiovisuals i autora de Respeta mi 
sexualidad

Anna Plans

Psicòloga forense i psicoterapeuta

Anna Bruch

Psicòleg de joves addictes a la 
pornografia

Pablo Pons

Doctora en psicologia, psicòloga 
jurídica i criminòloga

Irene Montiel

Llicenciat en psicologia i director de 
Darwin Psicólogos

Rafa Guerrero

Psicòleg especialitzat en videojocs i 
chief content creator de Gamewell

Álvaro Fernández

Director executiu a Tucán 
Producciones SL

Marcos Gonzálvez

Coach de joves i responsable de 
formació humana en un centre educatiu

Jorge San Nicolás

Doctora en Psicopatologia Forense i 
Ciber Victimització

Aina Gassó

Consultora d’imatge personal

Beth Borés
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Els testimonis
Proximitat i inspiració
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Pedagoga experta en educació 
afectivo-sexual

Cristina Cons
Emprenedor. Va fundar el podcast 
Mamá, monto una startup.

Jan Almuni

Fundadora i presidenta de Cómete 
tus miedos 

Marta Tena

Esportista i responsable de comunicació 
a Vancouver Printing Canadian

Xavier García

CEO Entusiastics

Javier Alonso

Advocada a Tarinas Law & Economy

Clàudia Tarinas

Raper, autor de cançons de denúncia

Grilex

Project Manager de Contel Home Office

Patricia Pallarés

Un boig al qual li agrada somiar

Mago Numis
Periodista, autor de Escúpelo: crónicas 
en negro sobre el porno en España

Isamel López Fauste
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Els joves parlen
Què pensen de les jornades?
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S’ha parlat de temes que no tractem habitualment, i crec 
que ens ha conscienciat molt i ha estat molt interessant.

María

M’he adonat que a vegades a les xarxes socials vivim la 
vida que volem mostrar i no la que de veritat volem viure.

Mariona

En quatre hores ens han educat més que en quinze anys. 
M’hauria agradat participar en aquesta jornada molt abans.

Carlos

Ens han impactat molt les xifres sobre el consum de 
pornografia i els percentatges, això ens ajuda a conscienciar-
nos del que passa realment.

Anna
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Ponents

Gestió

Dietes*

Merchandising (a escollir segons convingui)

Unitats Preu unitat Total

Braçalets 120 0,60€ 72,00€

Carpetes 120 1,50€ 180,00€

Totebags 120 1,90€ 228,00€

Samarretes 120 3,90€ 468,00€

Unitats Preu unitat Total

Ponents 2 150€ 300,00€

Testimonis 2 150€ 300,00€

*A convenir segons ponents

Unitats Preu unitat Total

Knowhow i 
organització

1 500€ 500,00€

Cost total aproximat: 2.000 euros
*A sumar dietes, si és el cas, i cost de 

merchandising variable segons nombre d’alumnes




