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INTRODUCCIÓ AL BLOC INFORMACIÓ 

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

Quatre unitats didàctiques (UD)  

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

informatiu en format audiovisual 

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

 

 

Els materials didàctics d’aquest bloc estan pensats per aproximar les claus del periodisme a 

l’alumnat. Volem promoure una ciutadania crítica i proactiva davant d’un món cada vegada més 

carregat de sobreinformació. Per això pensem que és important fomentar el coneixement sobre el 

llenguatge informatiu, promoure les competències lingüístiques, audiovisuals, personals i socials, i 

digitals perquè els i les joves d’avui es converteixin en ciutadans i ciutadanes amb capacitat 

d’assimilar per si mateixos tota la informació que ens arriba diàriament, en diferents formats i 

contextos, i puguin formar-se el seu propi criteri. Cada docent haurà d’adaptar la proposta a un 

àmbit curricular concret. 

Abans d’entrar en matèria és important que clarifiquem alguns dels conceptes bàsics del gènere 

informatiu: 

▪ La notícia. Emmarcada en diferents mitjans de comunicació (premsa, ràdio, TV, etc.). La 

notícia és el gènere periodístic per excel·lència i es caracteritza per la veracitat i 

l’objectivitat. Les notícies responen a l’interès de la societat i tracten temes i fets 

d’actualitat. En l’àmbit audiovisual, les notícies mostren la informació a través d’imatges i 

un text oral i, normalment, són de curta duració. Com a periodistes per uns dies, hem de 

saber que una notícia ha d’intentar respondre les 6W –per les seves sigles en anglès—: Who? 

(Qui són els protagonistes?) What? (Què ha succeït?) Where? (On ha passat?) When? (Quan 

ha succeït?) Why? (Per què? Quines són les causes?) How? (Com? De quina manera han 

succeït els fets?) 

Postproducció. 

Editem! 

Producció.   

Gravem! 

Preproducció. 

Preparem el projecte 

Fem periodisme 

(PA1) 

De què parlem? 

(UD1) 

L’espectacle dels fets 

(UD2) 

A qui em crec?  

(UD3) 

Periodisme ciutadà 

(UD4) 

https://www.educac.cat/professorat/moduls-instrumentals/postproduccio-editem
https://www.educac.cat/professorat/moduls-instrumentals/postproduccio-editem
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/preproduccio-preparem-projecte
https://www.educac.cat/professorat/moduls-instrumentals/preproduccio-preparem-projecte
https://www.educac.cat/professorat/projectes-daula/fem-periodisme
https://www.educac.cat/professorat/unitats-didactiques/que-parlem
https://www.educac.cat/professorat/unitats-didactiques/lespectacle-dels-fets
https://www.educac.cat/professorat/unitats-didactiques/qui-em-crec
https://www.educac.cat/professorat/unitats-didactiques/periodisme-ciutada
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▪ El reportatge. Es diferencia de la notícia per ser més extens i allunyar-se de l’estricta 

actualitat. El seu objectiu és aprofundir en la temàtica que es tracta, tot incloent entrevistes 

a testimonis o experts/es i informacions sobre antecedents, causes i conseqüències. Per a 

l’elaboració d’un reportatge, doncs, és imprescindible fer un treball previ de documentació i 

recerca d’informació i comptar amb testimonis i/o persones expertes que puguin contribuir 

a transmetre al públic informacions en profunditat sobre els fets d’actualitat. 

▪ El documental. Es caracteritza per anar més enllà de la finalitat d’informar, s’acosta al 

gènere cinematogràfic pel seu ús de recursos artístics i la implicació de la subjectivitat del 

director/a. Així, en un documental, el seu creador/a utilitza el relat per donar una visió 

creativa i sovint personal sobre una realitat concreta. Quan s’elabora un documental, doncs, 

és important definir quin enfocament volem donar sobre la temàtica per tal de guiar el nostre 

públic a la reflexió. Divulgar, fer visible un tema o problemàtica en concret, tractar en 

profunditat un tema d’actualitat... Són alguns dels objectius que persegueixen els 

documentals. Per això és també imprescindible el treball de documentació i recerca 

d’informació i comptar amb testimonis i/o experts en la matèria. 

En tots els gèneres periodístics és important tenir clar sobre què volem informar i si té un valor 

d’interès per aquells qui ho reben. Quin pot ser aquest valor? Pot ser que la informació que donem 

sigui sobre quelcom excepcional, que els fets tinguin conseqüències per a la població o que la 

informació sigui de proximitat emocional o temporal, entre d’altres. 

Si voleu que el vostre alumnat es posi a la pell dels i les periodistes i desenvolupar un d’aquests 

gèneres informatius en format audiovisual, trobareu totes les pautes necessàries en el Projecte 

d’Aula 1-Fem periodisme! 

  

 

 

 

 

 

 

  

https://www.educac.cat/sites/default/files/2017-09/eduCAC_PA1_informacio_femperiodisme.pdf
https://www.educac.cat/sites/default/files/2017-09/eduCAC_PA1_informacio_femperiodisme.pdf
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DE QUÈ TRACTA AQUESTA UNITAT?

“Quan les persones anteriorment conegudes com l’audiència utilitzen les eines periodístiques que 

tenen al seu abast per informar-se els uns als altres, parlem de periodisme ciutadà”. 

Així defineix Jay Rosen, professor de la Universitat de Nova York, aquest nou fenomen, el periodisme 

ciutadà.Gràcies a les noves tecnologies, avui dia tenim accés a dispositius que ens permeten 

informar-nos i informar. Així, en aquesta nova època, ciutadans i ciutadanes som agents actius en 

el procés informatiu: 

 

Podem comunicar informació a través 

d’internet i les xarxes socials. 

Cada cop més els mitjans de comunicació 

compten amb els nostres testimonis.  
 

Amb el nostre apoderament tecnològic, el periodisme està canviant i la nostra participació és 

necessària per construir un nou paradigma comunicatiu de qualitat. 

Quants cops hem vist un informatiu amb 

imatges enregistrades per un ciutadà? O un 

diari que utilitza fotografies fetes per persones 

anònimes amb dispositius mòbils? Els nostres 

mòbils ens permeten capturar imatges i 

compartir-les, apropant així la realitat als 

mitjans des de la perspectiva ciutadana. Es 

tracta, doncs, d’una oportunitat de tenir 

connexió amb l’audiència i més fonts 

d’informació.  

En aquesta línia, existeixen plataformes que 

ens permeten arribar directament als mitjans 

de comunicació, pujant-hi continguts 

generats per nosaltres mateixos. A 

continuació, us proposem alguns exemples 

que podeu consultar: 

▪ Explica’ns la teva història 

▪ People Witness 

▪ iReport, de la CNN 

▪ GuardianWitness 

 

Ara bé, quan som partícips del procés informatiu, no tot s’hi val. Hem de ser conscients de la 

importància del fet d’informar, i del valor que té el nostre testimoni quan ens trobem davant de fets 

que poden ser notícia. Si ens posem el barret de periodistes ciutadans, és a dir, de ciutadans i 

ciutadanes no professionals, amb eines que ens permeten generar contingut informatiu, tenim uns 

drets i uns deures relacionats amb l’ètica: 
 

Drets: 

▪ En l’àmbit local, podem aportar informació als mitjans sobre fets que no poden atendre. 

▪ En situacions de crisis, tenim un paper de gran rellevància i és que podem explicar en 

primera persona el que està succeint. 

▪ Podem denunciar fets que atempten contra la democràcia i els drets humans. 

 

 

http://blogs.elpais.com/periodismo-con-futuro/2011/04/la-gran-horizontal.html#more
http://www.ccma.cat/324/explicans-la-teva-historia/continguts-usuari/233/
https://peoplewitness.wordpress.com/
https://peoplewitness.wordpress.com/
http://edition.cnn.com/specials/opinions/cnnireport
https://www.theguardian.com/community/2015/sep/02/guardianwitness-send-us-a-story


INFORMACIÓ | Periodisme ciutadà 

UNITAT DIDÀCTICA 4 | Periodisme ciutadà  6 

Deures: 
 

 
 

Partint del codi deontològic del Col·legi de Periodistes de Catalunya: 
 

▪ A l’hora d’informar, hem d’evitar prejudicis. 

▪ Hem de conciliar els nostres drets individuals amb el dret del públic a saber. 

▪ Hem de respectar el dret a la privacitat de les persones, així com els drets dels menors. 

▪ Hem de salvaguardar la dignitat de les persones i la seva integritat física i moral. 

 

Així mateix, és important que coneguem el llenguatge informatiu, per fer arribar la nostra veu a una 

audiència global i fer-ho amb qualitat. I sempre sent conscients que el nostre rol d’informadors no 

substitueix la professió periodística, sinó que hi col·laborem amb la informació que podem aportar. 

En aquest nou ecosistema col·laboratiu del procés informatiu, entre les funcions del periodista hi ha 

la de diferenciar allò que té potencialitat informativa i verificar els continguts i informacions amb el 

rigor propi de la professió, a l’hora de construir les informacions que arribaran al públic. 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://www.periodistes.cat/codi-deontologic
http://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/view/ESMP0707110189A/12099
http://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/view/ESMP0707110189A/12099
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DE QUÈ TRACTA AQUESTA UNITAT? 
Els dispositius mòbils ens permeten capturar imatges i compartir-les a l’instant amb altres persones. D’aquesta manera, la perspectiva de la ciutadania 

sobre la realitat s’apropa als mitjans. Es tracta, doncs, d’una oportunitat de fer un periodisme més honest, amb una major connexió amb l’audiència local 

i amb més fonts d’informació properes. Hem de ser conscients, però, que el nostre rol d’informadors no substitueix la professió periodística, sinó que hi 

col·laborem amb la informació que podem aportar-hi. Com ho hem de fer?  

OBJECTIU COMPETENCIAL 

Escriure en grup un guió literari i tècnic (i gravar) d’una notícia d’un fet local seguint les característiques del periodisme ciutadà (per enviar a una 

plataforma) amb la finalitat de prendre consciència dels drets i deures que comporta aquest tipus de consum, divulgació i redacció d’informació.  

ÀMBITS DISCIPLINARS 

▪ Àmbit lingüístic 
▪ Àmbit social 
▪ Àmbit tecnològic 

 

ÀMBITS 
TRANSVERSALS DIMENSIONS COMPETÈNCIES 

Digital 

Instruments i aplicacions 

 

C3. Utilitzar les aplicacions bàsiques d’edició 
d’imatge fixa, so i imatge en moviment per a 
produccions de documents digitals 

Tractament de la informació i 
organització dels entorns de 
treball i aprenentatge 

C4. Cercar, contrastar i seleccionar informació 
digital adequada per al treball a realitzar, tot 
considerant diverses fonts i mitjans digitals. 

Personal i social 

Aprendre a aprendre 

C2. Conèixer i posar en pràctica estratègies i 
hàbits que intervenen en el propi aprenentatge 

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 
▪ Periodisme professional 
▪ Periodisme ciutadà 
▪ Periodisme col·laboratiu 
▪ Ciutadania digital 
▪ Ètica 

 



INFORMACIÓ | Periodisme ciutadà 

UNITAT DIDÀCTICA 4 | Periodisme ciutadà  8 

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 – JO SOC PERIODISTA?  

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS1 

Activitat 1. Periodisme ciutadà 

S’introdueix el concepte de periodisme ciutadà a partir de la lectura d’un article sobre el cas de la periodista ciutadana Darnella Frazier. Es 

proposa reflexionar sobre quines situacions de l’entorn compartiríem i quins drets cal tenir en compte i respectar quan compartim 

informació. 

Activitat 2. Els continguts i els periodistes ciutadans 

A partir del visionat d’un vídeo i de la lectura de dos articles es proposa un treball d’anàlisi i reflexió per tal d’entendre la importància del 

periodisme ciutadà i la seva vinculació amb la defensa dels drets humans.  

SESSIÓ 2 – PERIODISME COL·LABORATIU 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 

Activitat 3. Periodisme col·laboratiu 

Es coneixen dues plataformes que promouen el periodisme col·laboratiu i s’elabora un mapa conceptual sobre el periodisme col·laboratiu. 

Activitat 4. Fes de periodista ciutadà i grava una notícia local! 

Es prepara el guió i la producció d’una notícia local per tal de fer visible un tema que es considera important treure a la llum a la pública.  
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GUIA DE PROGRAMACIÓ 

UD4: Informació. Periodisme ciutadà 

Objectiu: Escriure en grup el guió literari i tècnic d’una notícia d’un fet local seguint les característiques del periodisme ciutadà (per enviar a una plataforma) 
amb la finalitat de prendre consciència dels drets i deures que comporta aquest tipus de consum, divulgació i redacció d’informació.  

Criteris Indicador nivell 1 
(satisfactori) 

Indicador nivell 2 
(notable) 

Indicador nivell 3 
(d’excel·lència) 

Dimensions i Competències 
transversals Continguts clau Activitats 

Sintetitzar les 
característi-
ques dels 
diferents 
tipus de 
periodisme 
en un mapa 
conceptual 

Elabora el mapa 
conceptual amb 
els conceptes bà-
sics relacionats 
amb alguna in-
congruència 

Elabora el mapa 
conceptual amb els 
conceptes bàsics 
relacionats 
correctament 

Elabora el mapa 
conceptual amb els 
conceptes bàsics 
relacionats correc-
tament i amb 
d’altres que ho 
complementen 

Personal i social 
 

Dimensió: aprendre a aprendre 

 

C2. Conèixer i posar en pràctica 
estratègies i hàbits que interve-
nen en el propi aprenentatge 
 

Digital 
 

Dimensió: tractament de la 
informació i organització dels 
entorns de treball i aprenentatge 

 

C4. Cercar, contrastar i selec-
cionar informació digital ade-
quada per al treball a realitzar, 
tot considerant diverses fonts i 
mitjans digitals 

CC8. Organització dels 
coneixements previs, rela-
cions i associacions, cerca 
d’informació, mnemotècnia, 
eines de síntesi (esquemes, 
mapes conceptuals i men-
tals...), etc.   

 

CC13. Fonts d’informació 
digital: selecció i valoració 

 

CC15. Ètica i legalitat en l’ús 
i instal·lació de programes, 
comunicacions i publica-
cions, i en la utilització de la 
informació 

2, 3 

Escriure el 
guió (tècnic i 
literari) d’una 
notícia local i 
enregistrar-la 

 

Escriu els ele-
ments mínims del 
guió tècnic i literari 
de la notícia local 
d’acord a les 
característiques 
treballades 

 

Escriu els elements 
del guió tècnic i 
literari de la notícia 
local d’acord a les 
característiques 
treballades 

 

Escriu els elements 
del guió tècnic i 
literari de la notícia 
local d’acord a les 
característiques 
treballades i sap 
explicar-ho a altres 
companys/es 

Digital 

 

Dimensió: instruments i aplica-
cions 

 

C3. Utilitzar les aplicacions bà-
siques d’edició d’imatge fixa, so 
i imatge en moviment per a pro-
duccions de documents digitals 

CC15. Ètica i legalitat en l’ús 
i instal·lació de programes, 
comunicacions i publica-
cions, i en la utilització de la 
informació 
 

CC1. Funcionalitats bàsi-
ques dels dispositius 

 

CC10. Llenguatge audio-
visual, imatge fixa, so i vídeo 

4 
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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 enco-
manada 

 

Treballa en grup amb 
respecte i col·laborant 
amb la presa de 
decisions de les tas-
ques encomanades 

 

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

CC14. Habilitats i 
actituds per al 
treball en grup 
 

CC15.Dinàmiques 
de cohesió de 
grup i col·labo-
ratives 
 
CC19. Recursos i 
tècniques de 
participació 

3, 4 

Participar activa-
ment en els 
debats, 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 activi-
tats de reflexió i posada 
en comú a l’aula 
respectant el torn de 
paraula i fent aporta-
cions al tema tractat 

 

Participa en les activitats 
de reflexió i posada en 
comú a l’aula respectant el 
torn de paraula i fent 
aportacions rellevants al 
tema i tenint en compte les 
opinions dels altres 

1, 2, 4 

Prendre cons-
ciència dels drets 
i deures que com-
porta consumir, 
divulgar i redactar 
notícies de perio-
disme ciutadà 

Explica els drets i 
deures que com-
porta la participa-
ció activa i de 
difusió del perio-
disme ciutadà 

Explica i argumenta els 
drets i deures que 
comporta la participa-
ció activa i de difusió 
del periodisme ciutadà 

Explica i argumenta els 
drets i deures que com-
porta la participació activa 
i de difusió del periodisme 
ciutadà amb exemples i 
evidències concretes 

2, 3, 4 
 



 

 
  
 

 

 

 
 

  

PERIODISME CIUTADÀ 
UNITAT DIDÀCTICA 4 | INFORMACIÓ 

 

DESCRIPCIÓ DE LA SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS 
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SESSIÓ 1. JO SOC PERIODISTA? 
 

Activitat 1. Periodisme ciutadà 

S’introdueix el concepte de periodisme ciutadà a partir de la lectura d’un text i d’un enllaç al web 

Periodismo Ciudadano sobre l’actuació de la periodista ciutadana Darnella Frazier. Es proposa fer 

una reflexió a partir de preguntes per prendre consciència del paper del periodisme ciutadà des de 

l’entorn més proper.  

Abans de començar a llegir el text que et proposem, cal que responguis aquestes preguntes:  

 

▪ Com definiries el periodisme i el periodisme ciutadà?  

▪ Què creus que tenen en comú? Què els diferencia? 

Llegeix el text següent: 

Els periodistes informen la ciutadania sobre fets de l’actualitat a través de la premsa escrita o dels 

mitjans audiovisuals. Ser periodista significa recollir, analitzar, sintetitzar, elaborar i publicar 

informacions per tal que la societat pugui estar al corrent de què passa al món. Els periodistes 

utilitzen fonts fiables o el seu propi testimoni i els seus coneixements i tenen l’obligació ètica de 

respectar el Codi deontològic, és a dir, han de respectar els drets de les persones, evitar prejudicis i 

estereotips, respectar els principis de veracitat i objectivitat, etc. Pots consultar el codi deontològic 

del Col·legi de Periodistes de Catalunya. 

A més dels periodistes, la ciutadania també pot participar en el procés informatiu d’una manera 

col·laborativa. Els ciutadans no substitueixen el paper dels periodistes, però poden fer contribucions 

importants a les notícies o reportatges que fan els periodistes. Quants cops has vist un informatiu 

amb imatges enregistrades per un ciutadà? O un diari que utilitza fotografies fetes amb dispositius 

mòbils per persones anònimes?  

Els dispositius mòbils permeten capturar imatges i compartir-les, d’aquesta manera, la perspectiva 

de la ciutadania sobre la realitat s’apropa als mitjans. Els ciutadans i les ciutadanes poden informar 

directament de fets de l’actualitat que no estan a l’abast dels periodistes perquè hi ha situacions de 

guerra, catàstrofes, dictadures, etc. Es tracta, doncs, d’una oportunitat per fer un periodisme més 

directe, amb una major connexió amb l’audiència, el territori i amb més fonts d’informació. Això és 

periodisme ciutadà. Però, hi ha algun límit?  

 

1.1 El paper dels periodistes ciutadans 

Consulta l’article que et proposem de la plataforma Periodismo Ciudadano i explica per què 

creus que és important el paper de la periodista ciutadana Darnella Frazier. Explica què 

haguessis fet tu en el seu lloc.  
 

Plataforma Data Article 

Periodismo 
Ciudadano 

- Darnella Frazier O El valor del vídeo como elemento de denuncia 

http://www.periodismociudadano.com/
https://www.periodistes.cat/codi-deontologic
https://www.periodistes.cat/codi-deontologic
http://www.periodismociudadano.com/
https://www.periodismociudadano.com/darnella-frazier-o-el-valor-del-video-periodista-ciudadana-como-herramienta-de-denuncia/
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Quan participes en el procés informatiu, no tot s’hi val. Has de ser conscient de la importància 

del fet d’informar i del valor que té el teu testimoni quan et trobes davant de fets que poden 

ser notícia. Si et poses el barret de periodista ciutadà, has de tenir en compte que tens uns 

drets i uns deures relacionats amb l’ètica. Hi ha límits que no pots traspassar i has de 

respectar els drets dels altres, com ara el dret a la intimitat o a la no discriminació.  

El periodisme ciutadà és molt valuós en l’àmbit local perquè permet aportar informació als 

mitjans sobre fets que no poden atendre. En situacions de crisi, fa possible que es pugui 

explicar en primera persona el que està succeint en casos de guerres, catàstrofes o llocs als 

quals no s’hi pot accedir. En països amb censura, el periodisme ciutadà permet que es puguin 

denunciar fets que atempten contra la democràcia 

 

1.2 Compartim informació sobre el nostre entorn 

Pensa i escriu alguns aspectes del teu barri, del teu poble, de la teva escola o fets que 

consideris importants i que t’agradaria que persones d’altres llocs poguessin conèixer. 

Quines fotografies o material audiovisual enviaries per explicar-ho? Posa-ho en comú i 

tingues en compte que: 

Quan envies fotografies, vídeos o informació per compartir, també tens deures que tenen a 

veure amb els drets de les altres persones: Per tant, a l’hora d’informar: 

▪ Has d’evitar prejudicis. 

▪ Has de respectar el dret a la privacitat de les persones, així com els drets dels menors. 

▪ Has de salvaguardar la dignitat de les persones i la seva integritat física i moral. 

 

Activitat 2.  Els continguts i els periodistes ciutadans 

Es proposa un treball d’anàlisi i reflexió a partir d’un vídeo que recull una entrevista al fundador de 

Periodismo Ciudadano, dos dels enllaços que estan relacionats amb la bloggera TranThi Nga, que 

va ser premiada per la defensa dels drets humans al Vietnam, i un article de Vilaweb que explica la 

història d’una agressió al metro.  

 

A continuació, et proposem que miris, llegeixis i analitzis diversos tipus d’informació per treballar 

continguts relacionats amb el periodisme ciutadà. Per respondre algunes de les preguntes hauràs 

de tenir en compte el que s’ha explicat a l’activitat 1.  

 

2.1 La importància del periodisme ciutadà 

En aquest vídeo, Oscar Espíritu Santo, cofundador del projecte Periodismo Ciudadano, 

explica per què és important el periodisme ciutadà. Mira el vídeo i contesta les preguntes 

següents:  

Autoria Data Vídeo Duració 

Periodismo 
Ciudadano 

20/03/2015 
Oscar Espíritu Santo: “La participación de 

los ciudadanos es muy positiva” 
3:15 min 

https://agoranews.es/oscar-espiritu-santo-la-participacion-de-los-ciudadanos-es-muy-positiva/
https://agoranews.es/oscar-espiritu-santo-la-participacion-de-los-ciudadanos-es-muy-positiva/
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▪ En quines situacions diu Oscar Espíritu Santo que han estat útils les aportacions de 

la ciutadania per informar el públic sobre què passa al món? 

▪ El periodisme ciutadà és l’única forma de participació social a la qual fa referència? 

Per què? 

▪ Consulta el web periodismociudadano.com i busca quin és l’objectiu que tenen. Està 

clar? Trobes la informació d’una manera intuïtiva?  

 

 2.2 En defensa dels drets humans 

La blogera vietnamita Tran Thi Nga va ser premiada per la defensa dels drets humans al 

Vietnam. Tran va ser acusada de “fer servir Internet per difondre vídeos i escrits 

propagandístics”. Difonia missatges al seu blog per defensar treballadors migrants i 

persones a qui l’Estat havia pres les seves terres. També lluitava pels drets de les dones 

vietnamites. 

Llegeix la següent notícia sobre el seu cas i respon les preguntes que trobaràs a continuació:  

Plataforma Data Article 

Periodismo 
Ciudadano 

- 
La bloggera vietnamina Tran Thi Nga premiada por su 

defensa de los derechos humanos en Vietnam 

▪ En quins temes creus que els mitjans de comunicació i les periodistes professionals 

tenen més dificultats per accedir a dades o a imatges sobre els fets? 

▪ Si visquessis en un país en què es vulneressin els drets de les persones i tinguessis un 

mòbil, què faries?  

▪ Si enviessis imatges a una periodista, què hauria de fer amb la informació que li envies? 

Creus que hauria de contrastar la informació? Com?  

 

2.3 Drets i deures del periodisme ciutadà 

A la notícia “Qui són els nazis agressors del metro?”, publicada a Vilaweb, s’explica una 

agressió que es va produir al metro. Llegeix la història que s’explica en la notícia i respon les 

preguntes: 

 

Diari Data Notícia 

Vilaweb 30/06/2014 Qui són els nazis agressors del metro? 

▪ Què faries si presenciessis una baralla com aquesta?  

▪ Quins drets i quins deures tens com a ciutadà? 

▪ Compartiries aquesta informació a través de les xarxes socials?  

▪ Com hauria d’actuar una periodista que arriba al lloc dels fets?  

▪ A què està obligada segons el codi deontològic? 

http://www.periodismociudadano.com/
https://www.periodismociudadano.com/la-bloggera-vietnamita-tran-thi-nga-premiada-por-su-defensa-de-los-derechos-humanos-en-vietnam/
https://www.periodismociudadano.com/la-bloggera-vietnamita-tran-thi-nga-premiada-por-su-defensa-de-los-derechos-humanos-en-vietnam/
https://www.vilaweb.cat/noticia/4200794/20140630/qui-nazis-agressors-metro.html
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SESSIÓ 2. PERIODISME COL·LABORATIU 

 

Activitat 3. Periodisme col·laboratiu 

A partir de la lectura d’un text i la consulta de dues plataformes, Explica’ns la teva història, de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i  Entre todos, de El Periódico, es treballa el concepte  

de periodisme col·laboratiu, és a dir, del valor afegit que pot suposar el periodisme ciutadà al 

periodisme professional si es verifiquen i es contrasten les fonts.  

Si els periodistes contrasten les fonts i utilitzen aquestes aportacions dels ciutadans amb rigor, 

poden enriquir les seves informacions i donar visibilitat a temes poc tractats als mitjans. És 

fonamental, però, que els periodistes i els mitjans verifiquin i contrastin les fonts  perquè els 

ciutadans no són professionals de la informació, els continguts que generen no tenen per què estar 

subjectes a cap codi deontològic o als deures i principis del periodisme, com la veracitat i 

l’objectivitat.  Els ciutadans desconeixen el codi deontològic.  

Cal anar amb compte perquè el material gràfic i audiovisual dels ciutadans que són testimonis 

directes d’un fet pot oblidar el filtre ètic i provocar danys morals a altres persones. 

El periodisme ciutadà compartit directament a internet pot suposar una competència per a les 

empreses i les institucions dedicades a la informació. Algunes persones pensen que la informació 

compartida per persones anònimes és més creïble, perquè no tenen pressions polítiques o 

empresarials. En canvi, alguns periodistes professionals no estan d’acord amb el fet que es parli de 

periodisme ciutadà perquè  consideren que pot implicar una  pèrdua de credibilitat dels periodistes 

professionals. 

 

Ja hem vist que través del mòbil i d’altres les eines tecnològiques al nostre abast, els ciutadans i les 

ciutadanes podem participar en els processos informatius i produir els nostres propis continguts. 

Els testimonis de la ciutadania sobre els fets d’actualitat poden aportar dades i documentació 

audiovisual que, per als mitjans de comunicació, pot ser difícil obtenir directament (àmbit local, 

situacions d’emergència o crisi, etc.). 

D’aquesta manera, els periodistes i els mitjans de comunicació poden tenir més fonts i més variades 

a l’hora d’elaborar una notícia, fet que els pot ajudar a millorar la qualitat de la informació que 

publiquen. 

En aquest sentit, existeixen diverses experiències de periodisme col·laboratiu als grans mitjans de 

comunicació, com ara les plataformes que permeten a la ciutadania compartir continguts amb el 

mitjà. A continuació et proposem dos exemples per consultar:  
 

 

Mitjà de comunicació Plataforma 

Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals 

Explica’ns la teva història 

 

Mitjà de comunicació Fòrum 

El Periódico Entre todos 
 

El fòrum ‘Entre todos’ del web de El Periódico promou el debat a partir d’articles dels lectors.  

https://www.ccma.cat/324/explicans-la-teva-historia/continguts-usuari/233/
https://www.elperiodico.com/es/entre-todos/
https://www.ccma.cat/324/explicans-la-teva-historia/continguts-usuari/233/
https://www.elperiodico.com/es/entre-todos/
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▪ Consulta les webs anteriors i compara-les. Què tenen en comú i que tenen de diferent? 

Ara, llegeix l’article següent i fes l’activitat que trobaràs tot seguit:  

▪ Fes un mapa conceptual sobre el periodisme col·laboratiu partir de la lectura d’aquest text i 

les reflexions que et proposa. 

▪ A més de la informació que obtinguis de la lectura, si vols, pots buscar més informació a la 

xarxa.  

▪ Recorda que el mapa conceptual ha de contenir, com a mínim, els conceptes: periodisme 

ciutadà, periodisme professional, periodisme col·laboratiu, fonts fiables, contrastar, verificar.  

▪ Per fer el mapa conceptual, pots fer servir una aplicació com ara bubbl.us o bé pots fer-lo a 

partir de les eines que ja coneguis.  

 

Activitat 4. Fes de periodista ciutadà i grava una notícia local!  

Es proposa, sempre que sigui possible, enregistrar un vídeo d’una durada de 2 minuts des del punt 

de vista d’un periodista ciutadà sobre un tema prohibit en un país sotmès a la censura, o bé sobre 

un tema que tradicionalment ha estat silenciat al propi país. Es recomana fer servir els tutorials de 

l’eduCAC, en els quals es parla del procés de Preproducció. Preparem el projecte!, Producció. 

Gravem! i Postproducció. Editem! I com fer un guió. Prèviament, cal fer el guió tècnic i literari de la 

notícia. Es recomana que les millors notícies s’enviïn a una plataforma real de periodisme ciutadà, 

en la qual el docent hi hagi contactat abans. 

Ara que ja saps què és el periodisme ciutadà i que has analitzat continguts, tria una d’aquestes dues 

propostes per fer el guió i la producció de la notícia:  
 

1. Imagina’t que ets una ciutadana que viu en un país en què no està permès parlar de certs 

temes i que vols col·laborar amb una periodista estrangera per aconseguir que ciutadans 

d’altres països coneguin la teva situació.  

2. Com a ciutadà/na del teu país vols col·laborar amb una periodista perquè parli sobre un 

tema que sempre s’ha silenciat i que consideres que és important que se’n parli. 

 

 

Quan ja hagis escollit una de les opcions, segueix els següents passos: 

 

▪ Escull el tema, escriu un guió (per escriure el guió et serà molt útil consultar el tutorial 

d’eduCAC Preproducció. Preparem el projecte) i grava un vídeo de 2 minuts amb el mòbil 

sobre una situació que tu creguis que és important. 
  

▪ A l’hora de fer el vídeo has de tenir en compte els aspectes tècnics com el so, la llum, etc. Per 

això et recomanem que consultis els tutorials d’eduCAC Producció. Gravem! i Postproducció. 

Editem! 
 

 

Mitjà de comunicació Data Article 

El Periódico 28/06/2014 El Periódico potencia la participación ciudadana 

https://bubbl.us/
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/moduls-instrumentals/preproduccio-preparem-projecte
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/moduls-instrumentals/postproduccio-editem
https://www.elperiodico.com/es/entre-todos/20140627/el-periodico-potencia-la-participacion-ciudadana-3337173
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▪ Finalment, visioneu tots els vídeos i escolliu els que més us agradin per enviar-los a una 

plataforma real de periodisme ciutadà, o bé envieu-los per correu electrònic a un/a 

periodista, explicant l’objectiu.  

A mode de resum, recorda que:  

 

▪ Quan les persones utilitzen les eines periodístiques que tenen al seu abast per informar-se 

les unes a les altres parlem de periodisme ciutadà. 
 

▪ Quan la ciutadania col·labora amb els mitjans de comunicació aportant informació parlem 

de periodisme col·laboratiu. Els periodistes, en aquest cas, han de verificar i contrastar les 

fonts d’informació que els hi aporta la ciutadania.  
 

▪ Les eines tecnològiques, com ara els dispositius mòbils amb capacitat de captura d’imatge, 

ens permeten acostar la realitat als mitjans des de la perspectiva ciutadana. 
 

▪ El periodisme ciutadà pot fer més visibles molts temes de l’àmbit local i ens pot acostar a 

testimonis en primera persona davant de situacions de crisi.  
 

▪ Existeixen plataformes que permeten fer arribar les nostres imatges directament als mitjans 

de comunicació.  
 

▪ Davant del fenomen del periodisme ciutadà és important que prenguem consciència de la 

responsabilitat que implica el fet d’informar. 
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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...) 

▪ Estudi: Periodismo ciudadano versus Periodismo profesional: ¿somos todos periodistas? 

Descripció: Article publicat a la revista Estudios sobre el mensaje periodístico, de la 

Universidad Complutense de Madrid. 

Aplicació: Com a recurs de documentació, per aprofundir en el concepte de periodisme ciutadà 

i preparar el treball a l’aula. 

 

▪ Article: Recomanacions del CAC sobre el tractament informatiu de les tragèdies personals 

Descripció: Article publicat als Quaderns del CAC en què s’ofereix un seguit de principis i 

recomanacions per als professionals, els mitjans de comunicació i les autoritats de cara al 

tractament de catàstrofes, accidents o tragèdies personals. 

Aplicació: Recurs de documentació, com a suport de cara a la preparació i dinamització de les 

activitats. Ens ajudarà a reflexionar sobre el posicionament a adoptar si actuem com a 

testimonis davant d’un fet susceptible de ser notícia.  

 

▪ Article: Periodisme i ciutadà 

Descripció: Article d’opinió publicat a El Periódico, on el periodista Joan Cañete reflexiona sobre 

els canvis que el format digital ha produït en el periodisme i sobre l’entrada de ciutadans i 

ciutadanes en les dinàmiques del diari. 

Aplicació: Per aprofundir en com l’univers d’internet i la interacció amb l’audiència influeixen en 

la definició de l’agenda mediàtica dels mitjans de comunicació. 

 

▪ Web: Codi deontològic del Col·legi de Periodistes de Catalunya 

Descripció: Declaració de principis bàsics que els periodistes han d’observar en l’exercici de la 

seva tasca. El Codi és l’expressió de la voluntat de defensar uns mitjans de comunicació lliures 

i responsables en el marc d’una societat plural i democràtica. 

Aplicació: Podem proposar la lectura d’aquest resum del codi deontològic per tal d’aprofundir 

en els principis ètics que regeixen la professió periodística. 

 

▪ Article i vídeos: Palabra de Jay Rosen: la "gran horizontal" y los periodistas 

Descripció: Breu crònica i vídeo de la videoconferència de Jay Rosen a l’esdeveniment Media140 

Barcelona, que recull els 8 punts clau compartits per l’expert a través de Twitter. 

Aplicació: Aquest recurs pot contribuir a la documentació del professorat de cara a preparar la 

unitat didàctica i també pot ser útil per qui vulgui aprofundir.  

http://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/view/ESMP0707110189A/12099
https://www.cac.cat/sites/default/files/migrate/actuacions/CAC_Recomanacions_tragedies.pdf
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/opinio/periodisme-ciutada-4790498
https://www.periodistes.cat/codi-deontologic
http://blogs.elpais.com/periodismo-con-futuro/2011/04/la-gran-horizontal.html#more
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Audiovisuals (vídeos de YouTube, pel·lícules, reportatges, documentals, conferències...) 

▪ Vídeo: Periodismo Ciudadano 

Descripció: Programa Cámara Abierta 2.0, de RTVE, especialitzat en temes vinculats a la xarxa i 

a la innovació i la cultura en línia. 

Aplicació: Aquest recurs es pot visualitzar per reforçar el marc teòric sobre el concepte de 

periodisme ciutadà i per consolidar la diferenciació entre aquest tipus de periodisme i el rigor 

propi de la professió periodística. 

 

▪ Programa TV: La batalla per les xarxes 

Descripció: Vídeo del programa ‘Sense ficció’ de TV3, que posa en evidència el poder que poden 

tenir les xarxes socials en la societat actual, especialment en moments de tensió o confrontació 

social. El vídeo parteix d’exemples concrets i recents: les primaveres àrabs, les protestes a l’Iran 

i el referèndum celebrat a Catalunya l’1 d’octubre de l’any 2017. 

Aplicació: Per aprofundir i reflexionar a partir de l’anàlisi de casos concrets i actuals en els quals 

les xarxes socials i el paper de la ciutadania, actuant com a periodistes ciutadans, han sigut 

cabdals per contrarestar o ampliar algunes informacions oficials.  

 

 

 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/camara-abierta-20/camara-abierta-20-periodismo-ciudadano-daniel-burgui-iguzkiza-recetas-rechupete-viajes-hombre-lobo-isabel-coixet-1minutocom-24-12-11/1281240/
https://www.youtube.com/watch?v=ns8d1I54OAU
https://www.youtube.com/watch?v=ns8d1I54OAU


 

 
  
 

 

 

 

 


