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RECURSOS
As 5 leis da AMI

SEMANA DA ALFABETIZACIÓN
MEDIÁTICA E INFORMACIONAL
Global Media and Information Literacy week 2018

Guía para a
creación de
contidos nos
medios

O dereito básico dos cidadáns e cidadás europeas á Alfabetización

Declaración
ELINET sobre
Dereito á
Alfabetización

Toda a cidadanía europea ten dereito á alfabetización. Os estados
membros da UE deben asegurar que os cidadáns de todas as idades,
independentemente da súa clase social, relixión, etnia ou sexo, contan cos
recursos e oportunidades necesarios para desenvolver un nivel de
alfabetización suficiente e sostible a fin de comprender e utilizar con
eficacia a comunicación escrita, tanto en medios impresos como dixitais.

Que é a AMI? (Definición da Unesco)

Como identificar
noticias falsas
(IFLA)

A alfabetización mediática e informacional (AMI) inclúe un conxunto de
competencias para buscar, avaliar criticamente, usar e contribuír de
xeito intelixente con información e contido nos medios; coñecementos
sobre os dereitos en liña; entender como combater o odio en liña e o acoso
cibernético; comprensión dos problemas éticos que arrodean o acceso e o
uso da información; e compromiso cos medios e as TIC para promover a
igualdade, a libre expresión, o diálogo intercultural / interrelixioso, a
paz, etc.

Como celebrar a semana?
Desde a UNESCO recollemos algunhas propostas que
poden resultar interesantes:

‣ Celebrar un día da AMI no centro
‣ Organizar eventos relevantes ou actividades no centro
educativo arredor dos medios de información e
comunicación
‣ Usar as redes sociais para crear conciencia sobre AMI
na comunidade educativa
‣ Tomar a palabra (crear contidos para os medios)
‣ Dar a coñecer publicacións e iniciativas sobre AMI

Máis información:
Web da UNESCO. Como celebrar a semana do AMI?
Recursos no blog de Bibliotecas Escolares de Galicia
AMI. Currículo para profesores (UNESCO)
Referencial de educaçao para os media. M. de educación Portugal

