
Amb la col·laboració de:  



Nou context i nous consums audiovisuals 
 

 
 El 80% del trànsit a la xarxa correspon al visionament de continguts audiovisuals  
 
 Entre els menors de 34 anys, el 80% veu habitualment continguts audiovisuals per 

Internet i per les xarxes socials. 
 

 Gairebé la meitat de la població (48%) s’informa habitualment a través d’Internet, 
especialment premsa digital i xarxes socials. 
 

 Aquest percentatge puja fins el 75% als joves entre 18 i 24 anys, que s’informen 
principalment a Facebook (75,7%) per davant d’altres opcions com la premsa digital 
(51,4%) i Twitter (44,6%).  
 

                                                                                          (dades del BIAC) 



Preocupació de les famílies 
 

 
 

 
 
                                                                                           



El CAC està adaptant la seva activitat 
reguladora als nous serveis audiovisuals  
 
 

 9 informes sobre continguts il·lícits i perjudicials a la xarxa: 
pornografia infantil, anorèxia i la bulímia, incitació a l’odi contra les 
dones, continguts que induïen al suïcidi, continguts que promovien la 
pedofília i continguts que justificaven l’homofòbia.  
 

 2 informes sobre Fake news: desinformació en línia sobre gènere i 
sobre els tractaments del càncer 
 

 Arran d’aquestes actuacions, s’han retirat o condicionat 64 continguts 
d’internet 

 
 
  





Què és l’eduCAC?  
 
Un programa educatiu del Consell de l’Audiovisual de Catalunya que 
ofereix a les escoles i a les famílies recursos educatius per fomentar una 
mirada crítica vers els continguts audiovisuals i fomentar un bon ús dels 
dispositius  
 

Amb la col·laboració de: 
 

• Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
• Col·legi de Periodistes de Catalunya  
• Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals  
• l’Obra Social la Caixa  
 



Recursos per les 
escoles 

eduCAC inclou 

Recursos per  
les famílies  

Premis el CAC 
a l’escola 



 
 Adreçat a l’alumnat entre 10 i 16 anys (5è i 6è de Primària i de 1r a 4rt 

d’ESO). Adaptacions per a nens de 8 i 9 anys (3r i 4rt de Primària).  
 

 Elaborat per un equip pluridisciplinar format per experts en l’àmbit de la 
pedagogia, didàctica, l’educació i els mitjans de comunicació i internet 
 

 Accessible a través de www.educac.cat 
 

 Dissenyats per treballar per competències 
 

 Curs 2017-2018: 4 escoles pilot (dues públiques i dues concertades) 

 
 
 

 
 

 
 

Recursos per les escoles: materials didàctics  

http://www.educac.cat/


Estructura dels materials didàctics per les escoles 



Guies per al professorat 

 El professorat disposa d’una guia amb les 
pautes de desenvolupament de les activitats, 
on es detallen els objectius, els materials 
necessaris, els àmbits competencials que s’hi 
treballen, criteris d’avaluació i tota la 
informació que li cal per portar els continguts  
a l’aula. 
 

 Les propostes tenen una part de reflexió i una 
part d’acció. Son transversals i es poden  
utilitzar tant incorporant una sessió com a part 
del currículum com dedicant-hi el crèdit de 
síntesi o el projecte de centre. 
 

 Incorporen el treball per competències i el 
treball en valors.  

 



Temàtiques que es treballen en els materials 
didàctics 
 
 Identitat digital 
 Ús responsable del mòbil 
 Llenguatge audiovisual 
 Influencers 
 Fake news 
 Bombolles de filtres 
 Bones pràctiques a internet 
 Valors 
 Perspectiva de gènere 
 Diversitat cultural 
 

 
 
 



1.Unitats didàctiques 

Informació Entreteniment 

Publicitat         Bones pràctiques a            
                        Internet  



 2. Projectes d’aula 

 
Fem periodisme 

 
          Stories 

 
Anunciem valors 

Dins i fora de la 
xarxa 

 



3. Itineraris transversals  

Perspectiva de 
gènere 

Identitat digital  
Diversitat cultural  



4. Mòduls instrumentals  

 
 
 
 

 



Recursos per a les famílies 

Consells de professionals de la salut per 
detectar conductes problemàtiques en 

l’ús de les pantalles 

Test adreçat a les famílies per 
conèixer si fan un ús 

responsable d’internet 



Recursos per a les famílies 

Recomanacions sobre com 
protegir els menors en 

l’entorn digital 

Recomanacions en format vídeo 
adreçades als adolescents sobre les 

tecnoaddiccions, el sexting, el bulling, 
l’anorèxia i els continguts lesius. 

http://www.educac.cat/families


Recomanacions per saber 
detectar les Fake news 

Col·laboració amb youtubers i 
instagramers per donar consells als 
adolescents que tenen mòbil per 

primera vegada 

Recursos per a les famílies 



Oficina on poder presentar 
queixes sobre continguts nocius i 

perjudicials 

Recomanació d’eines de control 
parental 

Recursos per a les famílies 



 
 Cursos de formació específica per al 

professorat  
 

 Assessorament permanent per a les 
escoles i al professorat 
 

 Sessions informatives adreçades a les 
famílies a través de les associacions de 
pares i mares de les escoles  
 

 Newsletter informatiu amb les darreres 
novetats sobre recursos per a escoles i 
famílies 

   

Suport al professorat i a les famílies  



Tallers a les escoles per saber detectar 
fake news 

 Conjuntament amb el Col·legi de Periodistes 
de Catalunya i la Fundació bancària la Caixa, 
s’oferirà a les escoles el taller Aprenem 
periodisme i a detectar fake news 
 

 Professionals de la informació explicaran als 
escolars els processos periodístics i com 
detectar les informacions falses 
 

 En l’actual curs estan previstos 45 tallers 
adreçat a ESO, que es començaran a 
impartir a principis de gener de 2019. 

 
 
 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-2tLXm6vWAhUIyRQKHWo_AzUQjRwIBw&url=https://www.franck-biancheri.eu/brexit-trump-populism-the-post-truth-its-accomplices-and-its-antidote/&psig=AFQjCNE3V5L0zpAHf1jAMnWmeNR2gxbrGA&ust=1505703077619891


Campanya de sensibilització adreçada al 
conjunt de la ciutadania 
 
 En col·laboració amb la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals (CCMA) i la Fundació 
Bancària la Caixa, s’impulsarà una campanya de 
comunicació per difondre els continguts de 
l’eduCAC i conscienciar a la ciutadania de la 
necessitat de ser crítics davants dels continguts 
rebuts i a fer un bon ús de les xarxes i els 
dispositius.  
 

 També es treballaran els continguts de l’eduCAC 
en les visites que les escoles fan a TV3 i 
Catalunya Ràdio, que cada any acullen en els 
seus platós i estudis més de 18.000 estudiants. 

 
 



 
 Premia projectes 

d’educació en 
comunicació a 
les escoles 

  
 En les 15 

edicions, s’hi 
han presentat 
900 projectes de 
de 300 escoles 
catalanes 

Premis el CAC a l’escola 



 
@programaeducac 

 
 

https://www.educac.cat 
educac@gencat.cat 
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