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INTRODUCCIÓ AL BLOC PUBLICITAT 

Benvinguts i benvingudes al bloc de Publicitat d’eduCAC. Aquest bloc està compost per:  

Dues unitats didàctiques (UD)  

Un projecte d’aula (PA): pensat perquè l’alumnat pugui posar en pràctica les claus del 

llenguatge publicitari per crear un anunci amb valors o una campanya de sensibilització 

I tres tutorials: que et guiaran en el procés de creació de l’audiovisual 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els materials didàctics d’aquest bloc posen el focus, d’una banda, en les diverses formes de  

publicitat a internet i, de l’altra, en com les marques aprofiten el rastre digital que deixem per fer-

nos arribar productes i serveis personalitzats. Especialment s’incideix en la publicitat encoberta dels 

influenciadors que fan sevir xarxes socials com ara Instagram o TikTok per promocionar  productes. 

La finalitat és que l’alumnat prengui consciència de la gran quantitat d’impactes publicitaris que 

rebem i que pugui consumir productes i serveis d’una manera responsable i crítica. Cada docent 

haurà d’adaptar la proposta a un àmbit curricular concret. 

Abans d’entrar a les unitats és important destacar els elements que formen part d’un missatge 

publicitari.  

Un anunci és un missatge o un producte audiovisual que té com a objectiu informar, difondre i, 

finalment, convèncer el públic. Per fer-ho, utilitza un llenguatge persuasiu que pot ser tan adient per 

promocionar un producte o una marca com també per transmetre valors i divulgar idees. Ambdós 

tipus de publicitat fan ús de tècniques de comunicació que estimulen l’espectador amb l’objectiu 

d’incitar-lo a fer una acció: comprar, connectar amb la marca, valorar un producte, reflexionar o 

actuar d’acord amb uns valors determinats.  

 

 

Preproducció. 
Preparem el projecte 

Producció.  
Gravem! 

Postproducció.          
Editem! 

Això també és publicitat 
(UD9) 

Saben el que volem? 
(UD10) 

Anunciem valors 
(PA3) 

http://www.edu365.cat/eso/catala/videofoto/publicitat/La_publicitat.pdf
http://www.edu365.cat/eso/catala/videofoto/publicitat/La_publicitat.pdf
https://www.educac.cat/professorat/moduls-instrumentals/preproduccio-preparem-projecte
https://www.educac.cat/professorat/moduls-instrumentals/preproduccio-preparem-projecte
https://www.educac.cat/professorat/moduls-instrumentals/produccio-gravem
https://www.educac.cat/professorat/moduls-instrumentals/produccio-gravem
https://www.educac.cat/professorat/moduls-instrumentals/postproduccio-editem
https://www.educac.cat/professorat/moduls-instrumentals/postproduccio-editem
https://www.educac.cat/professorat/unitats-didactiques/aixo-tambe-publicitat
https://www.educac.cat/professorat/unitats-didactiques/aixo-tambe-publicitat
https://www.educac.cat/professorat/unitats-didactiques/saben-que-volem
https://www.educac.cat/professorat/unitats-didactiques/saben-que-volem
https://www.educac.cat/professorat/projectes-daula/anunciem-valors
https://www.educac.cat/professorat/projectes-daula/anunciem-valors
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▪ El públic objectiu: En publicitat, el més important és tenir present a qui volem dirigir el nostre 

missatge. El públic objectiu el forma el conjunt de persones que reuneixen  

una sèrie de característiques que les converteixen en potencials clients o compradors d’una 

marca.  
 

Normalment, aquest públic acostuma a definir-se en relació amb el sexe, l’edat, la professió, 

la nacionalitat, el poder adquisitiu, les creences o els estils de vida, entre altres factors. Per 

arribar-hi, els publicistes i professionals del màrqueting intenten conèixer aquest públic 

objectiu i atribuir-li unes característiques, comportaments i interessos determinats. Sovint, 

aquest fet significa fer ús dels estereotips associats al grup de persones a qui es vol arribar. 
 

▪ El missatge publicitari: El missatge ha de cridar l’atenció del públic per tal de despertar el 

seu interès, provocar la reflexió i incitar a l’acció. Per fer-ho, és fonamental aconseguir 

connectar amb el públic, activar la seva empatia i aconseguir la seva identificació amb el 

missatge.  

Qualsevol anunci ha de transmetre el missatge de manera clara i entenedora, però, a més, cal tenir 

present que:  
 

 

▪ Les paraules, les imatges, el so i la música són igual d’importants, i la seva combinació ajuda 

a arribar al públic objectiu i a transmetre el missatge. 
 

▪ El text pot ser una eina de suport d’allò que comuniquen les imatges. També pot ser l’element 

que, per ell mateix, transmeti el missatge en qüestió, com és el cas dels eslògans (frases 

breus, expressives i fàcils de recordar que reflecteixen una idea). 
 

▪ El llenguatge, sigui escrit o a través de la veu, juga un paper fonamental, ja que les paraules 

poden ajudar a donar sentit o significat a allò que es vol difondre. Els jocs de paraules, l’ús 

d’imperatius, l’humor i la ironia, i la relació entre les imatges i les paraules són alguns dels 

recursos amb què es pot captar l’atenció del públic. 
 

▪ Cada vegada més, la publicitat es caracteritza per la cerca de les emocions amb l’objectiu de 

connectar amb el públic. Segons l’article ‘Cómo la publicidad emocional puede transmitir los 

mensajes que importan’: Els anuncis que apel·len a les emocions aconsegueixen, segons 

una anàlisi des del punt neurològic, quedar-se a la memòria a llarg termini, és a dir, la 

memòria que crea records. A més, la publicitat emocional connecta amb el punt de decisió 

de compra, de manera que quan prenem la decisió de comprar no es tracta d’una decisió 

presa des del nostre cervell racional o conscient, sinó d’una decisió totalment subjectiva.  

 

Experimentar amb la publicitat ens ajuda a ser capaços d’identificar i d’entendre les característiques 

principals d’aquest llenguatge tan present al món audiovisual. A més,  contribueix a fer-nos 

consumidors més lliures i crítics envers les pantalles. El llenguatge publicitari també pot posar-se 

al servei de la difusió de valors, de causes i de problemàtiques socials per contribuir a la construcció 

d’una societat millor. 

Si voleu que el vostre alumnat utilitzi les característiques del llenguatge publicitari per posar-lo al 

servei de causes o valors, trobareu totes les pautes necessàries per a la realització d’un anunci de 

sensibilització en el Projecte d’Aula 3- Anunciem valors. 

https://www.puromarketing.com/9/22380/como-publicidad-emocional-puede-transmitir-mensajes-importan.html
https://www.puromarketing.com/9/22380/como-publicidad-emocional-puede-transmitir-mensajes-importan.html
https://www.educac.cat/professorat/projectes-daula/anunciem-valors
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DE QUÈ TRACTA AQUESTA UNITAT? 

L’univers d’internet ofereix a les marques moltes possibilitats per arribar als seus públics de manera 

molt precisa. El big data o gestió de dades massives i els algoritmes al voltant de les nostres cerques 

i comportaments permeten al món de la publicitat afinar molt més les seves accions. I és que si 

volen adreçar-se, per exemple, a nois d’entre 16 i 20 anys, les plataformes d’internet els ofereixen 

una via directa a aquest públic específic. 

Es tracta d’un procés automàtic, que té en compte les dades de tota mena que deixem a la xarxa 

fruit de les nostres interaccions i que configuren el nostre rastre digital. A través de les galetes o 

cookies s’emmagatzema informació sobre els nostres hàbits de connexió i preferències, que queden 

a disposició dels autors de la pàgina web. En conseqüència, es poden utilitzar amb finalitats 

comercials i per fer-nos arribar alertes i/o publicitat. Per aprofundir en aquests conceptes vegeu el 

Glossari de ciberseguretat i navegació segura. 

Les galetes poden ser pròpies o de tercers. Tal com s’explica en l’article “4 cosas que quizás no 

sabías sobre las cookies”, de BBC Mundo: “Les cookies pròpies són les que es generen en la pàgina 

web que estàs utilitzant. Les cookies de tercers, al contrari, les instal•la una pàgina web diferent de 

la que tu estàs visitant (...). Les cookies de tercers poden ser instal•lades per empreses publicitàries 

per  col•locar anuncis adaptats als teus interessos. Donat que les cookies sempre s’envien a la 

pàgina que les va originar, els anunciants rebran una cookie de cada pàgina que visitis on estiguin 

anunciant. Això permet a les empreses rastrejar les pàgines que visites i enviar anuncis fets a mida.” 

A banda hi ha diversos tipus de galeta, segons Rodamots:   
 

▪ Galetes tècniques: faciliten la navegació de l’usuari i la utilització de diferents opcions o 

serveis que ofereix la web com identificar la sessió, permetre l’accés a determinades àrees, 

facilitar comandes, compres, emplenament de formularis, inscripcions, seguretat, facilitar 

funcionalitats (vídeos, xarxes socials, etc.) 

▪ Galetes de personalització: permeten a l’usuari accedir als serveis segons les seves 

preferències (idioma, navegador, configuració, etc.). 

▪ Galetes d’anàlisi: permeten l’anàlisi anònima del comportament dels usuaris de la web, 

permeten mesurar l’activitat de l’usuari i elaborar perfils de navegació amb l’objectiu de 

millorar la web. 

▪ Galetes publicitàries: permeten la gestió dels espais publicitaris de la web. 

▪ Galetes de publicitat personalitzada: permeten la gestió dels espais publicitaris de la web 

sobre la base del comportament i els hàbits de navegació de l’usuari d’on s’obté el seu perfil 

i aquest fet permet personalitzar la publicitat que es mostra en el navegador de l’usuari. 

 

 

 

http://bigbangdata.cccb.org/es/som-dades-entrevistes/
http://lab.cccb.org/ca/conviure-amb-algoritmes-intel%C2%B7ligents/
https://internetsegura.cat/wp-content/uploads/2017/02/glossari_ciberseguretat_yomo.pdf
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/06/150609_tecnologia_que_son_cookies_ac
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/06/150609_tecnologia_que_son_cookies_ac
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Els usuaris i usuàries podem activar o desactivar les galetes, seguint les indicacions pròpies del 

nostre navegador d’internet.  

Les instruccions per fer-ho són: 

- Chrome: Configuració  Mostrar opcions avançades  Privacitat  Configuració de contingut. 
 

- Firefox: Eines  Opcions  Privacitat  Historial  Configuració personalitzada. 

 Internet Explorer: Eines  Opcions d’internet  Privacitat  Configuració Seguretat. 

 Safari: Preferències  Seguretat.  
 

L’únic inconvenient amb què ens podem trobar en esborrar les galetes (cookies) del nostre 

navegador és que “s’esborrarà també la configuració dels llocs web (com els noms d’usuari i les 

contrasenyes) i és possible que alguns llocs funcionin més lentament, donat que les imatges s’han 

de carregar de nou”, tal com s’explica en l’article “Qué ocurre cuando aceptas las cookies y por qué 

es conveniente borrarlas del navegador de vez en cuando”, publicat a BBC Mundo. 

Per què és tan interessant per a les marques que acceptem les galetes per seguir navegant? Doncs 

perquè així acceptem cedir les nostres dades i, a través d’aquestes dades, les plataformes d’internet 

poden saber qui som, què ens agrada, què fem a la xarxa... I per què serveixen aquestes dades? Per 

ordenar d’una manera determinada els resultats i continguts que ens ofereixen, o per inserir 

publicitat a les nostres pantalles tenint en compte qui som, què ens agrada i com ens comportem a 

la xarxa. És a dir, per fer-nos arribar l’anunci que, en teoria, s’ajusta més a les nostres 

característiques i interessos. 

Per tant, ens trobem que la publicitat, actualment, pot ser molt més específica. Si abans havia de 

recórrer a franges horàries de televisió concretes o a seccions de la premsa per intentar arribar als 

seus públics objectius, actualment el big data i els algoritmes permeten que la publicitat ens vingui 

dirigida directament a nosaltres, de manera més personalitzada i directa. 

Però realment saben el que volem? Sovint ens ho plantegem quan de cop ens comencen a aparèixer 

a diferents webs anuncis de productes que hem mirat anteriorment en alguna botiga en línia. Però 

de vegades, aquestes accions no són tan precises i ens arriben anuncis de productes que ens 

interessen poc o gens. Això passa perquè de vegades les dades que s’utilitzen no ho diuen tot de 

nosaltres i, per tant, la publicitat continua vinculant-se a estereotips i generalitzacions, malgrat que 

els grups de persones siguin més petits i més fàcils d’identificar i interpel·lar.  

Així doncs, en aquest nou regne de les dades, cal conèixer el funcionament del món de la publicitat, 

els seus mecanismes i els seus interessos per poder esdevenir consumidors responsables i crítics. 

És important tenir clar què volem, quins són els nostres gustos i les nostres necessitats reals per 

no deixar-nos endur per aquesta publicitat a la carta creada per a nosaltres a partir del rastre que 

deixem a internet.   

 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-40443519
https://www.bbc.com/mundo/noticias-40443519
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DE QUÈ TRACTA AQUESTA UNITAT? 
La publicitat fa servir estratègies diverses per fer arribar els missatges a les persones que potencialment compraran el producte. Quan naveguem per 

l’univers d’internet deixem anar moltes dades sobre nosaltres, deixem un rastre digital que les marques aprofiten per fer-nos arribar productes i serveis 

personalitzats. A través de les galetes s’emmagatzema informació sobre els nostres hàbits de connexió i preferències, que queden a disposició dels 

autors de la pàgina web. La gestió de dades massives i els algoritmes al voltant de les nostres cerques i comportaments permeten al món de la 

publicitat afinar molt les seves accions. Per això, saben el que volem! 
 

OBJECTIU COMPETENCIAL 

Exposar els resultats de l’anàlisi de la publicitat rebuda a les xarxes socials pròpies mitjançant la identificació de les diferents estratègies utilitzades 

(finestres emergents, bàners, etc.) per prendre consciència del rastre digital que deixen les dades que aboquem a les xarxes i de com són utilitzats per 

la publicitat.  

ÀMBITS DISCIPLINARS 

▪ Àmbit lingüístic 

▪ Àmbit social 

▪ Àmbit tecnològic 

ÀMBITS 
TRANSVERSALS 

DIMENSIONS COMPETÈNCIES 

Digital Ciutadania, hàbits, civisme 

i identitat digital 

C11. Actuar de forma crítica i responsable en 

l’ús de les TIC, tot considerant aspectes ètics, 

legals, de seguretat, de sostenibilitat i 

d’identitat digital 

Personal i social 

Aprendre a aprendre 
C3. Desenvolupar habilitats i actituds que 

permetin afrontar els reptes de l’aprenentatge 

al  llarg de la vida 

Participació C4. Participar a l’aula, al centre i a l’entorn de 

manera reflexiva i responsable 

GLOSSARI 

▪ Public objectiu 

▪ Rastre digital 

▪ Galetes 

▪ Bàner 

▪ Dades massives 

▪ Algoritmes 

▪ Finestres 
emergents 

▪ Personalització 
de la publicitat 
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SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Cada sessió està pensada per una durada aproximada de dues hores. En l'apartat ‘Descripció de la seqüència d’activitats’ trobareu tota la informació detallada i les pautes de cada activitat. 
Els textos que veureu marcats amb ombrejat van dirigits al docent i, a continuació, trobareu desenvolupada la proposta d'activitats per a l'alumnat. 

SESSIÓ 1 – EL PÚBLIC OBJECTIU 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS1 

Activitat 1. Qui és el públic objectiu? 

Es treballa el concepte de públic objectiu a partir de la comparativa entre dos anuncis publicitaris (un d’antic i un d’actual) i a partir d’un 

exercici en què cal relacionar una llista de productes amb les imatges de diferents tipus de persones i decidir a qui es vendria cada producte.  

SESSIÓ 2 – COM ACONSEGUEIXEN LES NOSTRES DADES? 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 

Activitat 2. Rastre digital, dades massives, cookies i publicitat personalitzada  

Es llegeix un text que introdueix els conceptes bàsics d’aquesta unitat (rastre digital, dades massives, cookies, etc.) i es consulta el glossari 

de ciberseguretat. S’escolta un fragment d’un programa de ràdio i es responen unes preguntes per aprofundir sobre la personalització. A 

partir de la informació extreta d’una infografia i d’un vídeo, s’elabora un esquema visual per explicar on viuen les dades.  

Activitat 3. Què són els algoritmes?  

Es defineix el concepte d’algoritme i es treballen altres conceptes relacionats a partir de la visualització d’un fragment del vídeo Veritats de 

mentida. S’aprofundeix en les característiques concretes de l’algoritme d’Spotify i dels filtres d’Instagram a partir de l’escolta d’uns fragments 

del programa de ràdio ‘Els Experts’.   
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2 Cada sessió està pensada per una durada aproximada de dues hores. En l'apartat ‘Descripció de la seqüència d’activitats’ trobareu tota la informació detallada i les pautes de cada activitat. 
Els textos que veureu marcats amb ombrejat van dirigits al docent i, a continuació, trobareu desenvolupada la proposta d'activitats per a l'alumnat. 

SESSIÓ 3 – SABEN EL QUE JO VULL? 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS2 

Activitat 4. Jo producte  

Es treballen els conceptes d’anunci emergent i bàner, es fa una anàlisi guiada de la publicitat a través de les xarxes socials i es responen unes 

preguntes per reflexionar sobre la influència que exerceix la publicitat.  

Activitat 5. Fes una presentació (infografia o pòster digital) per explicar els resultats de la teva anàlisi 

S’expliquen els resultats de l’activitat 4 a través d’una infografia o pòster digital. 
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GUIA DE PROGRAMACIÓ 

UD10: Saben el que volem? 

Objectiu: Exposar els resultats de l’anàlisi de la publicitat rebuda a les xarxes socials pròpies mitjançant la identificació de les diferents estratègies utilitzades 

(finestres emergents, bàners, etc.) per prendre consciència del rastre digital que deixen les dades que aboquem a les xarxes i de com són utilitzats per la 

publicitat.  

Criteris Indicador nivell 1 

(satisfactori) 
Indicador nivell 2 

(notable) 
Indicador nivell 3 

(d’excel·lència) 
Dimensions i Competències 

transversals Continguts clau Activitats 

Exposar els 
resultats de 
l’anàlisi de la 
publicitat 
rebuda a les 
xarxes pròpies 
en una info-
grafia o pòster 
digital 

Explica els resultats 
de l’anàlisi identifi-
cant algunes estra-
tègies i els adapta a 
les característiques 
del gènere discursiu 
escollit (infografia o 
pòster) 

Argumenta els resultats 
obtinguts en l’anàlisi 
d’acord amb les estra-
tègies utilitzades i els 
adapta  a les caracte-
rístiques del gènere 
discursiu escollit (info-
grafia o pòster) 

Argumenta els resultats 
obtinguts en l’anàlisi 
segons les estratègies 
utilitzades, en treu con-
clusions i els  adapta  a 
les característiques del 
gènere discursiu esco-
llit (infografia o pòster) 

Digital 

 

Dimensió: ciutadania, hàbits, 
civisme i identitat digital 

 

C11. Actuar de forma crítica i 
responsable en l’ús de les 
TIC, tot considerant aspectes 
ètics, legals, de seguretat, de 
sostenibilitat i d’identitat 
digital 

CC9. Eines d’edició 
de documents de 
text, presentacions 
multimèdia i pro-
cessament de dades 
numèriques 

 

CC15. Fons d’infor-
mació digital: selec-
ció i valoració 

3, 4, 5 
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Criteris Indicador nivell 1 

(satisfactori) 
Indicador nivell 2 

(notable) 
Indicador nivell 3 

(d’excel·lència) 
Dimensions i Competències 

transversals Continguts clau   Activitats 

Treballar en grup 
de manera res-
pectuosa i col·la-
borativa  

Treballa en grup 
amb respecte i 
fent la feina en-
comanada 

Treballa en grup 
amb respecte i 
col·laborant amb la 
presa de decisions 
de les tasques enco-
manades 

Treballa en grup amb 
respecte i col·laborant 
amb la presa de deci-
sions de les tasques 
encomanades i ajuda a 
qui ho necessita 

Personal i Social 

 

Dimensió: aprendre a aprendre 
 

C3. Desenvolupar habilitats i 
actituds que permetin afrontar 
els reptes de l’aprenentatge al 
llarg de la vida 
 
Dimensió: participació 

 

C4. Participar a l’aula, al centre 
i a l’entorn de manera reflexiva 
i responsable 
 
Digital 

 

Dimensió: ciutadania, hàbits, 
civisme i identitat digital 

 
 

C11. Actuar de forma crítica i 
responsable en l’ús de les TIC, 
tot considerant aspectes ètics, 
legals, de seguretat, de soste-
nibilitat i d’identitat digital  

 
CC14. Habilitats i acti-
tuds per al treball en 
grup 
 
CC11. Característiques 
de la societat actual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CC23. Ciutadania digi-
tal: tràmits, gestió, 
lleure i cultura 
 
CC28. Identitat digital: 
visibilitat, reputació, 
gestió de la privacitat 
pública i aliena 
 

1, 2, 5 

Participar activa-
ment en els de-
bats, reflexions i 
posades en comú 
a l’aula 

Participa en les 
activitats de re-
flexió i posada en 
comú a l’aula 

Participa en les ac-
tivitats de reflexió i 
posada en comú a 
l’aula respectant el 
torn de paraula i fent 
aportacions al tema 
tractat 

Participa en les acti-
vitats de reflexió i posa-
da en comú a l’aula 
respectant el torn de 
paraula i fent aporta-
cions rellevants al tema 
i tenint en compte les 
opinions dels altres 

Valorar les con-
seqüències del 
rastre digital que 
es deixa a les xar-
xes i s’usa per la 
publicitat 

Reconeix com 
s’usa el rastre 
digital per part de 
la publicitat 

Exposa les conse-
qüències del rastre 
digital que es deixa i 
de l’ús que en fa la 
publicitat 

Exposa les conseqüèn-
cies del rastre digital 
que es deixa, de l’ús que 
en fa la publicitat i pro-
posa accions per mini-
mitzar-lo 

3, 4, 5 
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SESSIÓ 1. EL PÚBLIC OBJECTIU 

 

Activitat 1. Qui és el públic objectiu? 

Es proposa treballar el concepte de públic objectiu a partir de la comparació de dos anuncis (un 

d’antic i un d’actual) i d’establir la relació de persones amb productes i serveis. 

L’objectiu de la publicitat és vendre objectes, serveis o idees a un conjunt de persones anomenades 

públic objectiu. Per això, els publicistes quan dissenyen una campanya intenten descobrir quins 

són els gustos, els interessos i les preocupacions d’aquest públic amb la finalitat de generar-li la  

necessitat de consumir el producte. A vegades, en aquest procés es fa ús dels estereotips: es fan 

suposicions sobre el que li agrada a un grup de persones que tenen característiques en comú. És 

a dir, es fan simplificacions de la realitat basades en prejudicis que no tenen base científica. Per 

exemple, si l’anunci s’adreça a noies d’entre 30 i 35 anys amb formació universitària pressuposen 

que aquest col·lectiu va al gimnàs, consumeix productes eco, va un cop al mes a la perruqueria, 

està molt preocupada pel seu aspecte, escolta música trap i fa servir xarxes socials per conèixer 

gent. Aquestes idees estan basades en suposicions que no tenen cap base científica, però en el 

món de la publicitat es fan servir per imaginar-se el tipus de públic al qual ens volem adreçar. Així 

doncs, el públic objectiu es defineix en funció de l’edat, el gènere, el poder adquisitiu, l’ocupació, el 

nivell educatiu, la religió, la nacionalitat, la classe social, etc. 

1.1 Compara aquests dos anuncis 
 

El primer anunci és de l’any 1970 i l’altre és actual: 
 

Autoria Data Vídeo Duració 

GeneracionNocilla 11/03/2010 Hombres Fuertes de Nocilla 0:34 seg 

 
 
 

Autoria Data Vídeo Duració 

Nocilla 28/04/2020 ¿Nocilleamos? – Nocilla sin aceite de palma 0:15 seg 

 

▪ El producte és el mateix, però què ha passat amb el públic objectiu?  

▪ A qui es dirigia l’anunci antic i a qui es dirigeix l’actual? 

▪ El missatge Hombres Fuertes de Nocilla que feia servir als anys setanta del segle passat, 

creus que seria efectiu avui en dia?  

▪ Hi hauria queixes per part d’algun col·lectiu? Per què? 

▪ Busca informació sobre l’oli de Palma i explica perquè creus que fan servir el missatge 

Nocilla, sin aceite de palma. 
 

1.2  Relaciona cada persona amb el producte o servei que li vendries a través d’un 
anunci 

 

Et presentem unes imatges i una llista de productes. Relaciona quin producte li intentaries 

vendre a cada persona.  

https://www.youtube.com/watch?v=JQwgzOuEhCc
https://youtu.be/zIsvCv7QO_0
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Llista de productes:  

- Medicament 

- Un peluix 
 

 

- Una videoconsola 

- Una càmera 

 

- Productes de neteja 

- Producte depilació 

 

- Llaminadures 

- Roba 
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Reflexiona: 

▪ Has fet la relació basant-te en estereotips? Justifica la teva resposta. 

▪ De quin tipus de productes penses que tu n’ets el públic objectiu? Per què? 
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SESSIÓ 2. COM ACONSEGUEIXEN LES NOSTRES DADES? 

Activitat 2. Rastre digital, dades massives, cookies i publicitat personalitzada 

Es proposa relacionar els conceptes esmentats i extreure informació pròpia a partir d’un resum ja 

fet, un enllaç al programa ‘Els experts’ de Catalunya Ràdio i un vídeo sobre les dades massives: On 

viuen les dades. També es proposa consultar el glossari de ciberseguretat i navegació segura.   

 

L’univers d’internet ofereix a les marques moltes possibilitats per fer-nos arribar els seus productes 

d’una manera ràpida i precisa. A través de les nostres accions a les xarxes i plataformes, de les 

cerques que fem a internet o de la informació que introduïm quan ens registrem en una web, deixem 

anar una gran quantitat de dades, deixem un rastre digital. A partir d’aquest rastre, les empreses 

coneixen els nostres gustos i interessos i així poden predir el nostre comportament i oferir-nos 

productes. 

És a través de les galetes o cookies que s’emmagatzema informació sobre els nostres hàbits de 

connexió i preferències, i tot això queda a disposició dels autors de la pàgina web. En conseqüència, 

aquesta informació es pot utilitzar amb finalitats comercials i s’utilitza, per exemple, per fer-nos 

arribar alertes i/o publicitat concreta. Vegeu el glossari de ciberseguretat i navegació segura. 

No obstant això, les galetes també ens faciliten la navegació i destaquen continguts que 

coincideixen amb els nostres interessos. Agilitzen tràmits com ara entrar ràpidament en un compte 

de xarxes socials i permeten la gestió o el pagament en un comerç electrònic (com ara Amazon). 

Totes les dades que deixem anar són dades molt valuoses que es coneixen amb el nom de dades 

massives. Actualment la gestió de dades massives (big data) i els algoritmes permeten que la 

publicitat ens arribi directament a nosaltres, de manera més personalitzada. Però, a vegades, la 

personalització no sempre ens fa arribar el que més ens interessa. 

 

2.1 Escolta el següent programa de ràdio 
 

A continuació, escolta des del minut 02:00 al minut 06:00 del programa ‘Els experts’ de 

Catalunya Ràdio, en el qual s’explica el concepte de personalització de la publicitat.  
 

Programa de ràdio Data Títol Duració 

‘Els Experts’  

de Catalunya Ràdio 
7/02/2020 

El perill de la personalització: 

acabarem sent un algoritme 

4 min 

Del minut 2’ al 6’ 
 

▪ Explica què és la personalització.  

▪ Per què i quan sorgeix el fenomen de la personalització? 

▪ Quina relació té amb la globalització? 

2.2 El concepte de dades massives 
 

El concepte de dades massives fa referència a un conjunt de dades que pel seu volum, 

procedència i velocitat a què han de ser processades ultrapassen la capacitat dels sistemes 

informàtics habituals. Aquestes dades es recullen, s’analitzen i se n’obtenen dades útils per 

aplicar al camp de la publicitat, la salut, la política i molts d’altres.  

https://internetsegura.cat/wp-content/uploads/2017/02/glossari_ciberseguretat_yomo.pdf
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/programa/el-perill-de-la-personalitzacio-acabarem-sent-un-algoritme/video/6028869/
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/programa/el-perill-de-la-personalitzacio-acabarem-sent-un-algoritme/video/6028869/
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Per entendre una mica més el concepte, consulta la infografia sobre dades massives a la 

pàgina #Cibermot, que recull 250 termes normalitzats sobre ciberseguretat.  

Ara bé, saps on viuen les dades? A continuació, mira aquest vídeo en el qual s’explica on 

s’emmagatzemen les dades massives. 
  

 

 

▪ Finalment, explica amb un esquema visual on viuen les dades.  

            

Activitat 3. Què són els algoritmes? 

Proposta per comprendre el funcionament dels algoritmes a partir d’un enllaç al capítol Veritats de 

mentida, del programa de TV3 ‘Sense ficció’, i a partir del programa ‘Els experts” de Catalunya ràdio.  

 

La gestió de dades massives i els algoritmes processen les nostres dades per crear automàticament 

grups d’usuaris i usuàries amb característiques semblants, a les quals es fa arribar publicitat. 

Gràcies als algoritmes, el món de la publicitat pot crear campanyes publicitàries enfocades a grups 

socials concrets de manera més directa i efectiva. 

3.1 Però... Què són els algoritmes? 
 

Per descobrir-ho, mira un fragment del vídeo Veritats de mentida, del programa ‘Sense 

Ficció’: des del minut 32:00 al 37:00. 

 
Programa de TV Data Títol Duració 

‘Sense ficció’ (TV3) 23/05/2017 Veritats de mentida 
5 min 

Del minut 32’ al 37’ 

▪ Abans de començar el programa, fixa’t en la publicitat que apareix a la pantalla. Quin 

format té? Com s’anomena? 

▪ Defineix el concepte d’algoritme 

▪ Fes 2 o 3 frases que relacionin els següents conceptes que surten al vídeo:  

- Cerca 

- Amics 

- Negoci 

- Clicar com un boig 

- Rebotem 

- Immediatesa 

- Cambra de ressonància 

 

3.2 Escolta el següent programa de ràdio 
 

A continuació, escolta els talls que s’indiquen del programa ‘Els experts’, de Catalunya Ràdio, 

en els quals @alba_riera explica algunes característiques sobre l’algoritme d’Spotify i parla 

sobre els filtres d’Instagram. Després, respon les preguntes que trobaràs tot seguit.  

 

Autoria Data Vídeo Duració 

EduCaixaTVcat 22/03/2017 Big data – On viuen les dades? 2:53 min 

https://internetsegura.cat/cibermot/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/sense-ficcio/veritats-de-mentida/video/5669141/
https://www.youtube.com/watch?v=2k156ylcvKQ
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Fragments proposats per escoltar:  

 

- Minut 08:30 L’algoritme d’Spotify? 

- Minut 10:30 Filtres d’Instagram 

 

Programa de ràdio Data Títol Duració 

‘Els Experts’  

de Catalunya Ràdio 
7/02/2020 

El perill de la personalització: 

acabarem sent un algoritme 

Minut 08:30 

Minut 10:30 

 

▪ Com funciona l’algoritme d’Spotify? 

▪ Quin perill tenen els filtres d’Instagram? Quins han prohibit? 

▪ Sabies que hi ha una nova professió que s’anomena creador de filtres d’Instragram? 

 

Tot i que en molts casos els algoritmes agafen les dades de les nostres cerques per conèixer 

els nostres gustos, no sempre els anuncis que ens apareixen encaixen amb els nostres 

interessos de manera precisa. Sovint la publicitat a internet acaba basant-se en factors com 

són el gènere i l’edat, que no ho diuen tot de nosaltres. Això significa que la publicitat fa ús 

de generalitzacions basades en estereotips que pressuposen el que t’agrada, però que potser 

a tu el que t’ofereixen no t’interessa gens.  

▪ Això t’ha passat alguna vegada? Comenteu-ho.

https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/programa/el-perill-de-la-personalitzacio-acabarem-sent-un-algoritme/video/6028869/
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/programa/el-perill-de-la-personalitzacio-acabarem-sent-un-algoritme/video/6028869/
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SESSIÓ 3. SABEN EL QUE JO VULL? 

 

Activitat 4. Jo producte 

Es proposa fer una anàlisi guiada de la publicitat que rep l’alumnat a través de les pròpies xarxes 

socials per fer una presentació a l’aula. La presentació es pot fer individualment o en grup petit. Part 

d’aquesta activitat es podria fer servir com a avaluació inicial del tema, en funció de les 

característiques i edat del grup classe. 

Fes una anàlisi de la publicitat que t’arriba a través de les xarxes socials, com ara a través 

d’Instagram, TikTok, YouTube, Twitch... Per fer-ho, segueix les pautes indicades en els apartats 4.1, 

4.2, 4.3 i 4.4.  

4.1 Busca el concepte d’anunci emergent i bàner 
 

En aquests enllaços hi trobaràs la definició d’anunci emergent i de bàner, que són dues 

formes molt freqüents que fan servir les pàgines web per fer publicitat.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Respon les preguntes 
 

▪ Quan has entrat als webs de Termcat i de l’Enciclopèdia Catalana per veure la 

definició ‘d’anunci emergent’ i de ‘bàner’, t’ha aparegut publicitat? De què? 

▪ Què és un anunci emergent? 

▪ Què és un baner? 

▪ Quin creus que és més intrusiu? 

▪ A les webs consultades, hi ha informació sobre l’ús de les galetes? Quina? 

▪ Fes una cerca a internet i busca si hi ha alguna manera de bloquejar anuncis 

emergents. Explica com funciona.  
 

4.3 Fixa’t ara en la publicitat que t’apareix a les teves xarxes socials i contesta             

aquestes preguntes 

▪ Quina xarxa o xarxes socials has escollit?  

▪ La publicitat que t’apareix, t’interessa? Descriu dos productes que t’ofereixin: un que 

t’interessi i l’altre no.  

▪ Et semblen correctes les estratègies publicitàries que fan servir? Per què? 

Font Títol 

Termcat Anunci emergent 

Font Títol 

Enciclopèdia.cat Bàner 

https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/fitxa/MzA5NDg0#.WMvZ9uhRX94.link
https://www.enciclopedia.cat/ec-gdlc-e00169485.xml
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▪ T’apareix publicitat de productes sobre els quals tu havies buscat informació 

prèviament? Per exemple, si has buscat informació sobre samarretes vermelles, et va 

sortint informació sobre això?  

▪ Creus que t’ofereixen publicitat personalitzada? Si no recordes el concepte, el pots 

recuperar de l’activitat 2.1.  

▪ Compara els productes que t’ofereixen a tu amb els que ofereixen a dos o tres 

companys i/o companyes de la classe. S’assemblen?  

4.4 Reflexió personal 

▪ Algun cop t’ha influït la publicitat en les teves decisions de compra o en els teus 

desitjos? Digues alguns exemples. 

▪ Canviaràs la teva actitud o modificaràs algun hàbit després de l’anàlisi que has fet 

sobre la publicitat que reps? 

▪ Eres conscient del funcionament de la publicitat a internet? Què n’has après?  

▪ Imagina que li has d’explicar com funciona la publicitat a internet al teu germà, 

germana, cosí o cosina més petit. Com li explicaries?  

 

Activitat 5. Fes una presentació (infografia o pòster digital) per explicar els resultats de la 
teva anàlisi 

Es demana a l’alumnat que expliqui els resultats de l’activitat 4 a través d’una infografia o pòster 

digital i que inclogui les paraules del glossari en les seves explicacions i conclusions.  

  
En aquesta unitat:  

 

- Has conegut els conceptes de públic objectiu, rastre digital, dades massives, algoritmes, 

galetes, bàner, finestres emergents, personalització de la publicitat. 

- Has analitzat el tipus de publicitat que reps i has pres consciència de com funciona la 

publicitat i quines formes té. 

 

Ara et demanem que exposis els resultats de l’anàlisi que has fet a l’activitat 4 en una infografia o 

pòster digital. Fes servir paraules de glossari per explicar les teves conclusions.  

És important que sàpigues analitzar la  publicitat perquè et permetrà prendre decisions sobre el que 

consumeixes d’una manera més responsable i crítica. D’aquesta manera, no compraràs allò que et 

diuen que compris sinó el que tu vulguis comprar. 

 
 
 



PUBLICITAT | Saben el que volem? 
 

 
UNITAT DIDÀCTICA 10 | Saben el que volem?  22 

 

Recomanables per: 

 

▪ Qui vulgui saber-ne més i aprofundir 

▪ Treballs de recerca de batxillerat 

▪ Treballs d’investigació sobre educació  

mediàtica, llenguatge audiovisual, etc. 

 

MATERIALS COMPLEMENTARIS I D’AMPLIACIÓ 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Publicacions (articles, entrevistes, recerca, pàgines web...) 

 
▪ Article: Google se compromete a controlar mejor su difusión de la publicidad por internet 

Descripció: Article publicat al diari ABC sobre com Google s’ha compromès a intentar millorar 

els seus algoritmes a l'hora d’inserir publicitat a causa de diverses polèmiques relacionades 

amb la inserció d’anuncis en continguts que promouen l’odi, el sexisme, etc. 

Aplicació: La lectura d’aquesta notícia pot complementar la segona sessió, per entendre com 

funciona el procés automàtic dels algoritmes i com és un terreny en constant evolució, que 

encara ha de fer front als errors i problemes que se’n poden derivar. 

 

▪ Dossier: L’era de les dades massives 

Descripció: Dossier elaborat pel CCCBLab, amb diversos articles molt interessants i complerts 

per entendre com funciona el big data i totes les repercussions que genera en diversos àmbits: 

tecnologia, cultura, bé comú, etc. 

Aplicació: Documentació per al professorat, per consolidar un marc teòric sobre aquest 

assumpte. 

 

▪ Publicació: Jóvenes y publicidad 

Descripció: Estudi d’INJUVE i la FAD (Fundación de Ayuda contra la drogadicción) sobre els 

valors presents en la comunicació publicitària adreçada als joves. 

Aplicació: Documentació per al professorat. Recomanem especialment la lectura del punt 7 de 

l’estudi, sobre com els joves entenen la publicitat. 

 

▪ Recurs: Los estereotipos en la publicidad 

Descripció: Unitat didàctica sobre els estereotips a la publicitat, elaborada per l’Institut 

Aragonès de la Dona. 

Aplicació: A través de les activitats proposades en aquests materials, podem dedicar una sessió 

addicional per aprofundir en els estereotips presents a la publicitat. 

 

▪ Article: Hey Instagram, don’t tell me when to freeze my eggs 

Descripció: Article d’opinió d’Elisabeth Stinson, publicat a la revista digital Wired, sobre un cas 

concret d’un anunci rebut a través de les xarxes socials com a conseqüència d’aquesta 

vinculació entre publicitat i algoritmes. 

Aplicació: Documentació per al professorat i/o per qui vulgui aprofundir.  

http://www.abc.es/tecnologia/redes/abci-google-cede-presion-y-reforzara-controles-publicitarios-para-evitar-contenido-cargado-odio-201703210919_noticia.html
http://lab.cccb.org/ca/dossier/lera-de-les-dades-massives/
http://www.fad.es/sites/default/files/jovenesypublicidad.pdf
https://www.aragon.es/documents/20127/674325/estereotipos_publicidad.pdf/db0ff8b9-21d7-3d88-8bc5-4bed7c07aeca
https://www.aragon.es/documents/20127/674325/estereotipos_publicidad.pdf/db0ff8b9-21d7-3d88-8bc5-4bed7c07aeca
https://www.wired.com/2017/04/hey-instagram-dont-tell-freeze-eggs/
https://www.wired.com/2017/04/hey-instagram-dont-tell-freeze-eggs/
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Audiovisuals (vídeos de YouTube, pel·lícules, reportatges, documentals, conferències...) 
 

▪ Reportatge TV: Tot el que sabem de tu 

Descripció: El big data és molt útil per la recerca científica, però també presenta molts riscos en 

relació amb la privacitat i pot provocar discriminacions d’alguns ciutadans.  

Aplicació: Ampliació sobre el concepte de big data i el processament i ús de la nostra petjada 

digital. 

 

▪ Reportatge TV: Publicitat 

Descripció: Reportatge del programa ‘Arts i Oficis’, del Canal 33, sobre l'ofici de publicista i els 

canvis de la professió en la seva adaptació als nous models de comunicació. 

Aplicació: Aquest vídeo pot complementar l’inici de la unitat didàctica, per tal d'introduir 

l’alumnat en el món de la publicitat a través de la professió de publicista. 

 

▪ Entrevistes: Somos Datos – Entrevistas 

Descripció: Vídeo de BigBangData, projecte impulsat en part pel CCCB, en el que diversos 

especialistes en la matèria expliquen quin valor tenen per les empreses les dades que generem 

diàriament a internet sense ser-ne del tot conscients. 

Aplicació: Per conèixer millor el fenomen de les dades massives. 

 

▪ Programa TV: Generació digital – Capítol 44 

Descripció: Reportatge del programa ‘Generació digital’, de Televisió de Catalunya, sobre 

seguretat a la xarxa i com podem gestionar les nostres dades personals per evitar que les facin 

servir per fer publicitat. 

Aplicació: El fragment que va del minut 15:45 al 17:15 pot complementar la segona sessió, per 

mostrar a l’alumnat què podem fer perquè no s'utilitzin les nostres dades en benefici de la 

publicitat. 

 

▪ Vídeo: La publicidad 

Descripció: Recurs audiovisual de l’INTEF, Institut Nacional de Tecnologies Educatives i 

Formació del Professorat, que conté dos episodis sobre la publicitat, dins la sèrie ‘Mirar y Ver’, 

sobre educació en comunicació. 

Aplicació: Aquests vídeos poden complementar la primera sessió, per consolidar els conceptes 

relacionats amb el llenguatge publicitari. 

 

▪ Documental: Morning rituals 

Descripció: Episodi dins de la sèrie documental interactiva Do not track, de Brett Gaylor, sobre 

la privacitat a internet. A través de vídeos i elements interactius, el documental mostra el rastre 

que deixem a la xarxa i com aquestes dades es capten i utilitzen. 

Aplicació: Aquest vídeo pot complementar la segona sessió per aprofundir en el tema dels 

algoritmes i el big data. A més, l’alumnat pot personalitzar l’experiència i veure en temps real 

com les seves dades s’estan captant. El documental només està disponible en francès i en 

anglès i pot ser una bona eina per treballar les competències de l’alumnat en aquestes llengües.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pnxtizK_U-E
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/publicitat/video/5605447/
http://bigbangdata.cccb.org/es/som-dades-entrevistes/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/generacio-digital/generacio-digital-capitol-44/video/4316631/
http://tv_mav.cnice.mec.es/mirar%20y%20ver.html
https://episode1.donottrack-doc.com/en/
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▪ Vídeo: What Facebook knows about you 

Descripció: Vídeo de la sèrie 'Breaking the black box', de ProPublica, que mostra tot el que 

Facebook sap de nosaltres i com utilitza les nostres dades per vendre als anunciants la 

possibilitat de fer-hi accions publicitàries. 

Aplicació: Aquest recurs pot complementar la segona sessió, per entendre què són els 

algoritmes i prendre consciència de les dades que deixem a internet. Hem de tenir en compte 

que es tracta d’un recurs en anglès i pot ser una bona eina per treballar les competències de 

l’alumnat en aquesta llengua.  

https://www.propublica.org/article/breaking-the-black-box-what-facebook-knows-about-you


 
 

 
 

 

 

 

 

 
 


