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“Vivim en un món dominat pels mitjans de
comunicació i les noves tecnologies
(televisió, publicitat, videojocs...)
Acompanyar als infants en el descobriment
de les imatges no és una elecció, sinó una
necessitat. En la vida quotidiana, a casa, a
l’escola, podem fomentar sense artificis, la
reflexió, el debat i l’esperit crític enfront dels
missatges audiovisuals. Fer comentaris
espontanis sobre què ens suggereix els
anuncis, els personatges de les sèries
infantils, etc. És una bona manera de
comunicar-nos. ”
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