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INTRODUCCIÓ AL BLOC ENTRETENIMENT

Benvinguts i benvingudes al bloc d’Entreteniment 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 plantegen propostes a partir dels continguts que l’alumnat 

consumeix i produeix per entretenir-se. Cada docent haurà d’adaptar la proposta a un àmbit 

curricular concret. Els xous d’impacte, els influenciadors, les stories i les sèries s’observen i 

s’analitzen per tal de conèixer què hi ha al darrere i per reflexionar sobre els valors i els estereotips 

que transmeten. Alhora, els canals habituals que fa servir l’alumnat i els propis influenciadors 

serveixen d’excusa per replantejar continguts d’entreteniment i qüestionar el paper dels nous ídols. 

L’objectiu és que l’alumnat pugui consumir i produir d’una manera responsable i crítica els 

productes d’entreteniment.  

Abans de començar fem un breu recorregut històric per l’entreteniment. Des dels nostres orígens, 

els éssers humans hem mostrat la necessitat de crear, explicar i escoltar històries. Si bé en un 

principi es narraven oralment i cara a cara, al llarg del temps hem anat desenvolupant la capacitat 

per explicar-les de moltes altres formes.  

Primer vam aprendre a dibuixar-les per tal que tothom que les veiés en gaudís. Més endavant, la 

creació de l’escriptura va permetre que les poguéssim escriure per, després, llegir-les. Sense oblidar 

els trobadors i les trobairitz, així com els joglars medievals que viatjaven de poble en poble narrant 

i transmeten les gestes dels herois, les rondalles o poemes sobre amors i desenganys. L’aparició de 

la impremta va permetre que les històries escrites arribessin a moltíssima més gent i de noves 

maneres. I, més tard, vam poder transmetre-les enregistrant la veu a través d’invents com la ràdio. 

Finalment, des de l’aparició de la càmera i de la capacitat d’enregistrar imatges en moviment, l’ésser 

Quin xou! 

(UD5) 

Personatges 

 (UD6) 

Jo sóc entreteniment 

(UD7) 

Cinema, més que 

entreteniment (UD8) 

Stories!  

(PA2) 

Preproducció. 

Preparem el projecte 

Producció.  

Gravem! 

Postproducció. 

Editem! 

http://www.trob-eu.net/ca/les-trobairitz.html
https://www.educac.cat/professorat/unitats-didactiques/quin-xou
https://www.educac.cat/professorat/unitats-didactiques/quin-xou
https://www.educac.cat/professorat/unitats-didactiques/personatges
https://www.educac.cat/professorat/unitats-didactiques/personatges
https://www.educac.cat/professorat/unitats-didactiques/jo-soc-entreteniment
https://www.educac.cat/professorat/unitats-didactiques/jo-soc-entreteniment
https://www.educac.cat/professorat/unitats-didactiques/cinema-mes-que-entreteniment
https://www.educac.cat/professorat/unitats-didactiques/cinema-mes-que-entreteniment
https://www.educac.cat/professorat/projectes-daula/stories
https://www.educac.cat/professorat/projectes-daula/stories
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
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humà va arribar a un nou format de narració d’històries: els relats audiovisuals. Històries que, a 

través de la imatge i el so, ens permetrien endinsar-nos en mons desconeguts.  

Pel·lícules llargues (llargmetratges), pel·lícules curtes (curtmetratges), sèries, documentals, 

videoclips, vídeos... Tots ells són exemples d’històries explicades a través del llenguatge 

audiovisual. I si bé és cert que la majoria d’històries audiovisuals que acostumem a veure estan 

gravades per professionals de l’àudio i el vídeo, actualment la tecnologia ha evolucionat per tal que 

tots tinguem accés a recursos que ens permeten explicar històries en aquest format. I així, cada cop 

més, mirem vídeos elaborats, per exemple, pels nostres contactes a les xarxes socials o per 

youtubers que no són professionals de la producció audiovisual.  

Avui en dia, explicar una història a través d’aquest llenguatge és molt més fàcil que fa uns anys. Si 

abans es necessitaven molts recursos per aconseguir càmeres que permetessin gravar, la majoria 

de nosaltres, avui, tenim a l’abast dispositius mòbils que ens ho permeten fer. 

▪ Els telèfons intel·ligents, les tauletes o les càmeres compactes han propiciat que realitzar 

històries a través del llenguatge audiovisual sigui molt més fàcil i econòmic. 
 

▪ En aquesta democratització de l’audiovisual, l’entreteniment hi té un gran pes. Per exemple, 

aplicacions com Instagram, Snapchat, Facebook o TikTok incorporen la funcionalitat de 

crear històries audiovisuals o, com es coneixen popularment, stories. Una forma 

d’entreteniment fet per tots nosaltres que omple les nostres pantalles en el nostre dia a dia. 
 

▪ A través d’aquestes noves eines ens entretenim els uns als altres i ens mostrem allò que fem 

diàriament. I així, tots ens hem convertit en productors d’històries que, tot i basar-se en la 

nostra vida, són el nostre entreteniment habitual.  
 

▪ S’han convertit en una de les nostres principals vies d’expressió, comunicació i relació, 

obrint-nos la porta els uns als altres a formar part de les nostres vides.  

 

Si voleu que el vostre alumnat aprengui a crear productes audiovisuals d’entreteniment amb 

contingut i criteri, trobareu totes les pautes necessàries en el Projecte d’Aula 2-Stories! 

 

https://ctxt.es/es/20170208/Politica/11014/Instagram-jovenes-millennials-Manu-Garrido.htm
https://www.nuvol.com/pantalles/cultura-digital/la-generacio-de-tiktok-111544
https://www.revistagq.com/noticias/tecnologia/articulos/por-que-instagram-stories-es-tan-adictivo/26431
https://www.educac.cat/professorat/projectes-daula/stories
https://www.educac.cat/professorat/projectes-daula/stories
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DE QUÈ TRACTA AQUESTA UNITAT? 

Actualment els referents del públic adolescent són els personatges de les sèries, els influenciadors 

i els youtubers que contínuament els transmeten opinions, sensacions i valors. La relació amb tots 

ells és gairebé tan freqüent com la que tenen amb el seu cercle social i acaben formant part de la 

seva quotidianitat. Tant és així que, sovint, els dos mons es barregen, i en el seu dia a dia prolonguen 

la vida d’aquests personatges a través de les converses amb les seves amistats. És per això que es 

poden acabar generant relacions afectives que, com en la vida real, influeixen en les seves actituds 

i valors. Ser-ne conscients i adoptar sempre una mirada crítica és important per crear una identitat 

pròpia.  

Els personatges de ficció de les sèries estan construïts a partir d’estereotips que simplifiquen 

l’atribució de determinades característiques a una persona o un col•lectiu. A través d’aquesta 

simplificació, es fa molt més ràpid el reconeixement dels personatges, la distinció dels seus trets 

característics i el procés d’identificació amb ells. Però què passa amb els altres tipus de 

personatges, amb els nous ídols del públic adolescent? 

Més enllà dels personatges de ficció tradicionals, actualment els i les joves tenen com a referents 

els youtubers.  

Autoria Data Vídeo Duració 

Programa ‘Sense ficció’ 
(TV3) 

23/05/2017 Youtubers: els nous ídols 39:06 

El fenomen suposa una esquerda generacional i comunicativa, una nova manera d'entretenir-se que 

molts adults ignoren o no entenen. El programa de TV3, Youtubers els nous ídols planteja quina és 

la clau de l'èxit d'aquests nois i noies que, fent vídeos sense mitjans i des de casa seva, s'han 

convertit en estrelles? Tenen a YouTube audiències que les televisions no s'atreveixen a somiar. 

Són autèntics ídols entre els nens, adolescents i joves. Els persegueixen els fans. Omplen estadis. 

Esgoten llibres. Els busquen els anunciants. Els actes amb youtubers com a protagonistes se 

succeeixen i arrosseguen sempre multituds.  

En aquests casos es tracta de persones reals, però és realitat tot el que ens transmeten?  Quina és 

la clau de l'èxit d'aquests nois i noies que, fent vídeos sense mitjans i des de casa seva, s'han 

convertit en estrelles? 

Auronplay 5.700.000 subscriptors 

Celopan 2.050.000 subscriptors 

Dulceida1.260.000 subscriptors 

Mikeltube 365.000 subscriptors 

Jordi Wild (El rincón de Giorgio) 6.600.000 subscriptors 

Wismichu 5.780.000 subscriptors 

 

 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/30-minuts/youtubers-els-nous-idols/video/5677834/
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Segons Liliana Arroyo, doctora en Sociologia i experta en transformació digital i impacte social, els 

influenciadors: 

▪ Utilitzen l’empatia per connectar. El 92% d’usuaris de xarxes socials confien més en el contingut 

produït per altres persones que en la publicitat tradicional. L’entorn digital permet generar i 

compartir l’experiència individual i tornar-la col•lectiva. Per aquest motiu, el públic adolescent 

se sent atret per ells, o bé perquè s’hi identifica o bé perquè reflecteixen allò que els agradaria 

ser. És a dir, els influenciadors generen un desig que desperta admiració. 

▪ La doctora Arroyo afegeix que els influenciadors són líders d’opinió. Són una mena de far que 

posa llum en la immensitat informativa de la xarxa. Per a les marques, entitats o organitzacions, 

són més aviat semàfors que actuen com a reclam per redirigir el trànsit cap a les seves pàgines 

web. 

▪ Són gurus de comunitats virtuals La capacitat dels influencers, però, no resideix en ells o elles 

mateixes, sinó que el seu abast depèn en bona part de la comunitat que puguin crear al seu 

voltant. D’una banda, hi ha el que es coneix com els efectes de la xarxa, és a dir, la idea que com 

més usuaris tingui més valor aportaran. Si bé és cert que hi ha un vessant quantitatiu, el 

qualitatiu és el que marca la diferència. Si un influencer forma part d’una xarxa on hi ha 

altres influencers, les probabilitats que el missatge es difongui exponencialment o fins i tot de 

manera viral seran més altes.  

 

Podeu consultar l’article sencer, publicat pel CCCBLab, a: ‘Revolució digital i tendències culturals: el 

fenomen influencer’.  

La seva connexió amb el públic fa que aquests personatges siguin molt atractius per a la publicitat 

i el màrqueting. I és que l’admiració que desperten fa que es puguin convertir en una gran influència. 

Darrere de moltes de les seves imatges i missatges hi ha aliances amb marques i estratègies 

publicitàries que cerquen fer arribar un missatge publicitari a un públic determinat a través 

d’aquests personatges. 

A vegades els influenciadors i les influenciadores a través de les seves opinions transmeten valors 

que no sempre són positius i poden contribuir a la generació de prejudicis socials, racials, 

professionals o de gènere. No obstant això, els diferents àmbits de l’entreteniment i els seus 

personatges ens poden transmetre també valors positius, com el compromís, la integració, l’esforç, 

la generositat o la solidaritat, entre d’altres. Uns valors que també cal saber identificar en les 

històries i missatges que rebem i que poden marcar un punt d’inflexió a l’hora de millorar la qualitat  

dels continguts a les xarxes socials.   

Però els influenciadors i les influenciadores no només són youtubers que parlen de videojocs, 

instagramers que parlen de moda o tiktokers que fan reptes. A les xarxes, a internet, hi trobem 

continguts de qualitat com els que incorporem en aquests materials. En aquest sentit, Pau Font, 

docent i activista digital, diu que tots els mestres són influencers i en el seu canal de YouTube ofereix 

vídeos adreçats a la comunitat docent que expliquen d’una manera entenedora i rigorosa temes 

com ara educar per al futur o  trucs per cercar a Google. A més, actualment el mercat ofereix 

http://lab.cccb.org/ca/revolucio-digital-i-tendencies-culturals-el-fenomen-influencer/
http://lab.cccb.org/ca/revolucio-digital-i-tendencies-culturals-el-fenomen-influencer/
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/popap/pau-font-tots-els-mestres-son-influencers/audio/1077900/
https://www.youtube.com/watch?v=IG2_fQSsrLk
https://youtu.be/Z5P0zdd8FXQ
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postgraus per formar-te com a influencer professional amb la qual cosa potser ja podríem començar 

a parlar de l’ofici d’influencer.   

Per altra banda, recentment ha nascut el portal youtubersdocents.cat, impulsat per Pau Font, que 

recull diversos canals de professors de parla catalana. Es tracta d'un projecte que actualment 

engloba una quarantena de canals de professors que ofereixen continguts formatius a través de 

YouTube i en català, ja siguin de València, Andorra, les illes Balears o Catalunya. La pàgina està 

estructurada per diferents nivells educatius (infantil, primària, secundària, batxillerat, formació 

professional i universitat) i per assignatures, per facilitar la cerca. 

Així doncs, cal replantejar la figura d’aquests personatges i observar-la des de l’òptica de les 

possibilitats que ens ofereixen a l’hora d’entretenir-nos, de transmetre valors, de millorar les xarxes 

socials i de compartir coneixement rigorós i de qualitat. Per ser prescriptors de qualitat cal tenir 

consciència de totes aquestes possibilitats i observar la realitat mediàtica amb una actitud crítica i 

proactiva.  

https://www.iebschool.com/programas/postgrado-influencer-profesional/
http://www.youtubersdocents.cat/
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DE QUÈ TRACTA AQUESTA UNITAT? 
Hi ha molts tipus de personatges que ens envolten el nostre dia a dia quan busquem entretenir-nos. Els trobem a les sèries, a les pel·lícules, a 

internet i a les xarxes socials. Moltes vegades, la nostra relació amb els influenciadors i els youtubers és tan freqüent que podem acabar generant 

relacions afectives a través dels missatges que rebem d’ells que, com en la vida real, influeixen en les nostres actituds i valors. Ara bé, per què 

ens influencien tant aquests personatges? 
 

OBJECTIU COMPETENCIAL 

Elaborar el currículum vitae d’un/a influenciador o youtuber a partir de l’anàlisi dels seus continguts i declaracions per adaptar-les al gènere 

discursiu escollit amb la finalitat de poder interpretar d’una manera critica els missatges que emeten els personatges d’entreteniment. 

ÀMBITS 
TRANSVERSALS 

DIMENSIONS COMPETÈNCIES 

Digital 

Tractament de la informació i 
organització de les 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 

Ciutadania, hàbits, civisme i 
identitat digital 

 

C9. Realitzar accions de ciutadania i 
desenvolupament personal utilitzant 
eines i recursos de la societat actual 

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 

ÀMBITS DISCIPLINARS 

▪ Àmbit lingüístic 
▪ Àmbit social 
▪ Àmbit tecnològic 

 

GLOSSARI 

▪ Personatges 
▪ Influenciador 
▪ Youtuber 
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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 – INFLUENCIADORS i/o PERSONATGES? 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS1 

Activitat 1. Personatges per tot arreu 

Es llegeix un text sobre què és un personatge i sobre la influència que exerceixen els youtubers i instagramers i se n’extreuen les idees més 

importants.  

Activitat 2. Observem els youtubers 

Es visualitza un reportatge sobre la feina dels youtubers, es fa una activitat de reflexió i es responen unes preguntes. 

SESSIÓ 3 – JO INFLUENCIADOR 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 

Activitat 4. Les noves professions. Currículum d’un/a influenciador o d’un/a youtuber  

Cal posar-se a la pell d’un influenciador i elaborar un currículum vitae basat en la seva experiència vital i professional. 

SESSIÓ 2 – PROFES I INFLUENCIADORS 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 

Activitat 3.  Els youtubers poden transmetre valors culturals? 

Es llegeixen fragments de dos articles que tracten sobre la relació entre la cultura i els influencers i es responen unes preguntes relacionades amb 

aquesta qüestió. Es visualitza un vídeo sobre el paper dels docents com a influencers i es plantegen unes activitats per reflexionar. 
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GUIA DE PROGRAMACIÓ 

UD6: Entreteniment. Personatges 

Objectiu: Elaborar el currículum vitae d’un/a influencer o youtuber a partir de l’anàlisi dels seus continguts i declaracions per adaptar-les al gènere discursiu 

escollit amb la finalitat de poder interpretar d’una manera crítica els missatges que emeten els personatges d’entreteniment.  

Criteris Indicador nivell 1 
(satisfactori) 

Indicador nivell 2 
(notable) 

Indicador nivell 3 
(d’excel·lència) 

Dimensions i Competències 
transversals Continguts clau    Activitats 

Escriure i editar 
el currículum 
vitae (CV) d’un 
personatge 
famós a les 
xarxes  

Escriu el CV del 
personatge famós 
amb la informació i 
edició estàndard  

Escriu el CV del 
personatge 
famós amb la 
informació i 
edició ampliada 
de l’estàndard 

Escriu el CV del 
personatge famós 
amb la informació i 
edició ampliada de 
l’estàndard i ho 
justifica 

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 
 

Digital 

 

Dimensió: ciutadania, hàbits, civis-
me i identitat digital 

 
 

C9. Realitzar accions de ciutadania i 
desenvolupament personal utilitzant 
eines i recursos de la societat actual 
 

Dimensió: tractament de la infor-
mació i organització de les 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 

 

CC13. Actituds i hàbits 
en la societat i en el 
món professional  
 

CC24. Aprenentatge 
permanent: entorns vir-
tuals d’aprenentatge, 
recursos per a   l’apre-
nentatge formal i no 
formal a la xarxa 
 

CC13.  Fonts d’infor-
mació digital: selecció i 
valoració 

 

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

 
 

3 
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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 
respectuosa i 
col·laborativa  

Treballa en grup 
amb respecte i fent 
la feina encoma-
nada 

Treballa en grup amb 
respecte i col·laborant 
amb la presa de 
decisions de les 
tasques encomanades 

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 habili-
tats 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 ac-
tituds per al treball en 
grup 
 
CC15. Dinàmiques de 
cohesió de grup i 
col·laboratives 
 
CC19. Recursos i tèc-
niques de participació 
 
CC13.Actituds i hàbits 
en la societat i en el 
món professional  

 
 

3 

Participar acti-
vament en els 
debats, reflex-
ions i posades 
en comú a l’aula 

Participa en les 
activitats de reflex-
ió i posada en 
comú a l’aula 

Participa en les acti-
vitats 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 posada 
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 

Analitzar 
críticament els 
missatges que 
emeten els 
personatges 
d’entreteniment 

Explica les carac-
terístiques i fun-
cions dels perso-
natges de les 
xarxes socials 

Analitza críticament els 
missatges dels perso-
natges de les xarxes 
socials  

Analitza críticament els 
missatges dels perso-
natges de les xarxes 
socials i en posa 
exemples 

1, 2, 3 
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DESCRIPCIÓ DE LA SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS 
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SESSIÓ 1. INFLUENCIADORS i/o PERSONATGES? 
 

Activitat 1. Personatges per tot arreu 

En aquesta activitat es proposa entrar al món dels personatges, youtubers i influenciadors a partir 

de la lectura d’un petit text i de l’anàlisi de les declaracions de diversos youtubers entrevistats en el 

programa 30 Minuts, titulat: Youtubers: els nous ídols. 

 
 

Llegeix aquest text i contesta les preguntes 
 

Què és un personatge? Segons el Gran Diccionari de la Llengua Catalana un personatge és: 

▪ Una persona que ocupa una certa situació important per jerarquia o per fama. 

▪ Cadascuna de les persones ideades per un escriptor que prenen part en l’acció d’una obra 

literària o d’una obra teatral.  

Els personatges que trobem a YouTube a vegades ocupen una situació important més per la seva 

fama que pel seu talent. Encara que potser sí que s’ha de tenir talent per mantenir una comunitat de 

seguidors i per penjar periòdicament continguts que interessin. Què en penses? 

Les accions dels youtubers i els missatges que ens transmeten tenen una gran influència en els 

nostres valors, en la nostra  manera d’actuar i de veure el món. Ens fan de models i ens ajuden a 

construir-nos a nosaltres mateixos. Per això, és important que pensis sobre la influència que tenen 

sobre la teva manera de fer i de ser. 

Segur que segueixes algun/a youtuber, instagramer, o influenciador i que t’hi sents tan proper que 

et sembla que el coneixes personalment. En molts casos, t’identifiques amb ell, amb les seves 

situacions, inquietuds, valors i concepcions del món. Aquesta identificació es produeix a través de 

l’empatia i contribueix a fer que connectis amb les seves emocions, que entenguis les seves accions 

i, d’alguna manera, experimentis les seves vivències. 

La freqüència amb què interactuem amb els personatges genera una sensació de familiaritat i de 

proximitat similars a la que percebem en les relacions de la nostra vida social. Aquests personatges 

ens poden semblar més reals i propers que persones del nostre entorn i, per això, de vegades es 

creen vincles emocionals més forts. Però... 

 

▪ Creus que tot el que ens ensenyen és real? 

▪ Penses que darrere de moltes de les seves imatges i missatges, hi ha aliances amb marques 

i estratègies publicitàries? 

▪ Com definiries un personatge amb les teves paraules?  

 

 

 

 

https://www.ccma.cat/tv3/30-minuts/youtubers-els-nous-idols/noticia/2797244/
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Activitat 2. Observem els youtubers  

Mira el reportatge que parla sobre la feina dels youtubers, i respon les preguntes: 

▪ Des de l’inici del reportatge fins al minut 10:00’ els youtubers fan afirmacions relacionades 

amb el que pensen ells o les persones grans sobre la seva feina. Digues si hi estàs d’acord o 

no amb aquestes afirmacions i justifica’n el perquè: 

  

- Som estrelles 

- Te saludan como si fueras un colega 

- Preferirían que fueses terrorista antes que youtuber 

- YouTube son quatre tontos que guanyen diners fent tonteries  

- Jo no faig vídeos per educar  

- Podria ser jo, és com un amic 

- YouTube és la tele dels més joves 

 

▪ Entre el minut 10:00’ i el 12:00’ el Jordi Wild diu que: fa una versió irreal d’ell mateix, agressiu, 

amb un altre tipus d’humor. Creus que tots els youtubers fan una versió irreal d’ells mateixos? 

Per què?  

▪ Al minut 20:00’ surt  la inauguració de Ferrariland a Portaventura. El outconsumer Roc 

Massaguer explica que ha convidat a “famosos” (cantants, actrius, periodistes, etc.) i a 

youtubers. Quina és la repercussió que tenen els youtubers quan van a esdeveniments 

d’aquest tipus? 

▪ Entre el  minut 22:00’ i el 24:00’ es parla de la publicitat relacionada amb els youtubers. Tu 

compres productes que recomanen o fan servir ells o elles?   

▪ Al minut 35:00’, Dulceida parla d’estrès, ansietat i diu que li fa mal la cara de fer petons a les 

seves seguidores, ha de marxar escortada i per la porta de darrere. Com et sentiries si 

haguessis de sortir així d’un lloc? Què faries per millorar la situació? 

▪ Una de les persones que parla és una representant de youtubers. En què creus que consisteix 

la seva feina? Al llarg del programa hi ha altres persones que també són representants i que 

et poden ajudar a descriure aquest tipus de professió. 

 

  

Autoria Data Vídeo Duració 

Programa ‘30 Minuts’ 
(TV3) 

16/05/2018 Youtubers: els nous ídols 39:06 min 

https://www.ccma.cat/tv3/30-minuts/youtubers-els-nous-idols/noticia/2797244/
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SESSIÓ 2. PROFES I INFLUENCIADORS  
 
Activitat 3. Un influenciador pot transmetre valors culturals? 
 

A partir de la lectura de dos articles i de la visualització d’un vídeo es proposa fer una reflexió sobre 

la possibilitat de reconvertir el concepte d’influenciadors. Es planteja la possibilitat que docents i 

divulgadors culturals transmetin coneixement, cultura i valors culturals.  

 

3.1 Consulta la web 

Consulta la informació sobre el postgrau en influencer professional que trobaràs a la web 

que t’enllacem i mira també el vídeo que trobaràs en el mateix enllaç:  

Web Article 

IEBS Digital School Postgrado en Influencer Profesional 

Respon les preguntes: 

▪ Creus que cal estudiar alguna cosa per ser influencer?  

▪ T’agradaria estudiar aquest postgrau per dedicar-t’hi?  

▪ Escriu el nom de tres influencers que coneguis i esbrina si han estudiat alguna cosa 

específica per dedicar-s’hi.   

▪ Segons la influencer Aida Domenech “No es pot ensenyar ningú a ser influencer, és 

com intentar ensenyar algú a ser ell mateix. I tu, què en penses?  

 

3.2 Llegeix aquest fragment  

El text està extret de l’article ‘D’ofici, ‘influencer’, publicat al diari El País. Llegeix el fragment 

que trobaràs a continuació, digues si estàs d’acord amb la declaració de l’Essena O’Neill i 

justifica’n el perquè.  

A Catalunya, les influencers més cotitzades pertanyen al sector de la moda. Si bé també n’hi 

ha de masculins, la majoria són noies menors de 30 anys. Aida Domènech (@dulceida; 

691.000 seguidors), una badalonina de 26 anys, encapçala el rànquing: té clubs de fans que 

examinen exhaustivament les seves publicacions, canvia de continent amb freqüència 

setmanal i acaba de publicar un llibre amb fotos dels seus looks que ja encapçala diverses 

llistes de vendes. La segueix de ben a prop Carol Peña (@misshedwig; 614.000 seguidors), 

una fotògrafa i directora d’art que va ser de les primeres catalanes d’obrir un compte a 

Instagram, quan l’aplicació acabava de néixer. La seva popularitat a la xarxa l’ha portat a 

treballar per a marques com Sony, Carolina Herrera o Adidas. Nina Urgell (@ninauc) és una 

graduada en Psicologia Clínica i aficionada a la moda amb 521.000 seguidors. Fa poc, Urgell 

va sortir a la premsa reivindicant el vessant artístic d’Instagram; responia així a les 

declaracions incendiàries de la influenceraustraliana Essena O’Neill, que va abandonar fa 

poc les xarxes socials tot denunciant les imposicions estètiques a què la sotmetien: “Si un 

https://www.iebschool.com/programas/postgrado-influencer-profesional/
https://cat.elpais.com/cat/2016/04/13/cultura/1460581580_542280.html
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dia et descobreixes mirant fotos de noies d’Instagram i desitjant tenir la seva vida, has de 

tenir en compte que només veus el que elles volen. No hi ha res d’espontani en un somriure 

forçat, roba minúscula i que et paguin per ser guapa”, va dir O’Neill en un comunicat. 

 

L’Aida Domenech diu que no es pot ensenyar a algú a ser influencer perquè és com ensenyar-

li a ser un mateix. Mentre que la influencer Essena Oneill diu que no hi ha res d’espontani en 

el que es mostra a les xarxes.  

▪ Amb quina opinió estàs més d’acord? Per què?  

3.3 Mira el vídeo 

 A continuació, mira el vídeo que trobaràs en aquest enllaç i contesta les preguntes:  

Diari Data Vídeo 

El Periódico 29/01/2017 Campanya #realinfluencers 

▪ Creus que els professors podrien impartir una part dels continguts a través de continguts a 

YouTube o en altres canals?   

▪ Si tu fossis docent, com ho faries? Escull un tema que t’agradi i descriu com l’explicaries al 

teu alumnat a través de les xarxes.  

▪ Creus que les institucions culturals, com ara els museus, podrien tenir youtubers com a 

prescriptors per difondre la cultura? Com ho haurien de fer?  

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20170129/profesores-influencers-campana-maestros-reivindicar-papel-sociedad-5773025
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                                                                SESSIÓ 3. JO INFLUENCIADOR  
 
Activitat 4. Les noves professions: currículum d’un/a influenciador o d’un/a youtuber  

Es proposa l’elaboració d’un currículum vitae, amb la planificació prèvia, posant-se a la pell d’un 

personatge famós a partir d’un model. 

Actualment, quan vols trobar feina has de fer un currículum i explicar qui ets, què has estudiat, quina 

experiència tens, les teves competències i les teves aficions. Els influenciadors o youtubers 

normalment per trobar feina es posen en contacte amb una agència i demanen que els representi, o 

bé escriuen directament a la marca amb la qual els agradaria treballar.  

Ara, imagina’t que ets una o un influenciador i que t’agradaria que et contractés una marca 

(d’esports, de videojocs, de roba, una editorial de llibres... ) 

▪ Decideix si t’agradaria que et contractessin per la teva credibilitat, (influencer qualitatiu) o bé 

perquè tens moltíssims seguidors (influenciador quantitatiu). Aquesta informació l’hauràs de 

posar al currículum. Per decidir-ho, llegeix la informació que trobaràs tot seguit: 

 

 A grans trets, hi ha dos tipus d’influenciadors: els qualitatius i els quantitatius. 

 

o Els qualitatius són aquells que tenen un diàleg potent amb seguidors autèntics, els que 

generen engagement , és a dir, els que sempre contesten als seguidors i creen vincles 

forts amb ells. El seu punt fort és la seva credibilitat. 
 

o Els quantitatius són els que tenen molts seguidors i normalment els contracten marques 

de gran consum, però no per la seva autoritat, sinó perquè moltes persones imitaran el 

seu estil.  

 
 

Fes el teu currículum 

▪ Abans, planifica com vols fer-ho. Et presentem un model basat en un exemple real d’un noi que 

es dedica al màrqueting digital, però pots buscar-ne d’altres. 

 

▪ Per fer el teu currículum, has de tenir en compte els aspectes següents:  

 

o A la part superior has de posar el teu nom, les dades de contacte (mòbil i correu 

electrònic) i els teus comptes de les xarxes socials (Instagram, Twiter, TikTok) i canals 

de YouTube o la pàgina web.  

o Després de les teves dades has de posar la teva formació reglada. També hi pots incloure 

coses que has après informalment (cursos en línia, coses que saps perquè llegeixes molt 

i tens molta informació sobre un tema...) 

o Seguidament has de posar el que t’agrada, les teves aficions i la teva experiència.  

o Finalment, els teus punts forts, les teves habilitats.   

o Pots fer el currículum a partir d’un editor de textos i després convertir-lo en un document 

PDF o pots fer servir el Canva o alguna altra aplicació si et ve gust fer-lo més artístic.  
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L’esquema del currículum:  

▪ Nom 

▪ Dades de contacte: mòbil i correu electrònic 

▪ Les teves xarxes i/o canals 

▪ Formació (estudis, idiomes, cursos...) 

▪ Experiència (relacionada amb la feina que vols. Has d’explicar el nombre de seguidors que 

tens, quin tipus de contingut puges a les xarxes o canals, etc.)  

▪ Aficions (coses que t’agraden i que et fan diferent, original) 

▪ Habilitats 

 

Un exemple real: 

 

 

Després d’haver fet el teu currículum vitae pots compartir-lo a les xarxes socials i fer-ne un 

seguiment



ENTRETENIMENT | Personatges 
 

UNITAT DIDÀCTICA 6 | Personatges  20 

 

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: Influencers i coronavirus: els continguts sobre la pandèmia COVID19 a les publicacions 

dels prescriptors de xarxes socials a Espanya: el cas d’Instagram 

Descripció: Aquest article es troba dins de Quaderns del CAC, núm.46, de juliol de 2020, pàgina 

81. L’article ofereix una breu introducció sobre el marc teòric: què entenem per influencer i com 

es valoren actualment els i les influencers i, després, passa a analitzar el paper dels principals 

influencers a Espanya a Instagram entre el 18 de febrer i el 19 de març de 2020. 

Aplicació: La lectura d’aquest article es pot realitzar abans d’iniciar la unitat didàctica i pot ser 

útil per enfortir el marc teòric. L’anàlisi de les dades sobre el paper dels influencers durant l’inici 

de la crisi de la Covid19 a Espanya també pot ser interessant per introduir el tema a l’aula.  

 

▪ Programa de ràdio: Pau Font: ”Tots els mestres són influencers” 

Descripció: Fragment del programa de ràdio Popap, en el que entrevisten al docent i 

comunicador Pau Font, impulsor de diverses iniciatives per fomentar la comunicació i la 

tecnologia. Durant l’entrevista, en Pau Font explica què és i quins son els objectius d’una 

d’aquestes iniciatives: la pàgina web youtubersdocents.cat. 

Aplicació: Els continguts de l’entrevista poden servir per conèixer nous recursos per fomentar 

l’ús de les tecnologies i les eines digitals entre els docents i per reflexionar sobre el paper que 

juguen els docents també com a influencers  

 

▪ Pàgina web: Pau Font. Comunicació i educació 

Descripció: Pàgina web del docent i comunicador Pau Font amb informació sobre les xerrades i 

conferències que ofereix i els projectes que impulsa.  

Aplicació: Pot ser interessant consultar-la per conèixer recursos útils per millorar les capacitats 

comunicatives dels docents i per conèixer iniciatives que fomenten les competències digitals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cac.cat/sites/default/files/2020-07/Q46_CA.pdf
https://www.cac.cat/sites/default/files/2020-07/Q46_CA.pdf
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/popap/pau-font-tots-els-mestres-son-influencers/audio/1077900/
http://www.youtubersdocents.cat/
http://www.paufont.com/
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▪ Estudi: Las preferencias de los adolescentes sobre los personajes televisivos de ficción seriada 

Descripció: Estudi de Oihane Korres i Iciar Elexpuru, de la Universitat de Deusto, on s’analitza la 

relació entre els adolescents i els personatges de les sèries, així com els motius per sentir-se 

atrets envers els seus personatges preferits. 

Aplicació: Es tracta d’un bon recurs de documentació i aprofundiment. D’altra banda, de la 

pàgina 11 a la 14 es llisten els principals arguments exposats pels adolescents entrevistats per 

triar el seu personatge preferit. La lectura d’aquesta llista pot donar-nos l’oportunitat de 

reflexionar sobre per què ens atreuen els nostres personatges preferits i plantejar als i les  

adolescents si estan d’acord amb els ítems indicats per l’estudi. 

 

▪ Publicació: Personajes, estereotipos y representaciones sociales. Una propuesta de estudio y 

análisis de la ficción televisiva 

Descripció: Article d’Elena Galán, que pot trobar-se a l’arxiu digital de la Universitat Carlos III de 

Madrid. L’autora analitza els estereotips en la construcció dels personatges en la ficció 

televisiva. 

Aplicació: Es tracta d’un bon recurs de documentació per al professorat. De la pàgina 1 a la 9 

l’autora fa una breu introducció sobre el tema, que pot ser una lectura interessant per aprofundir 

i reforçar allò treballat. 

 

▪ Publicació: Los personajes y las series de ficción en la vida de los y las jóvenes 

Descripció: Article de Jesús Bermejo Berros, Doctor en Psicologia Cognitiva de la Universitat de 

Valladolid, publicat a la Revista de Estudios de la Juventud, d’INJUVE, on analitza la relació dels 

joves amb els personatges mediàtics o de ficció, i quins són els elements pels quals s’hi senten 

atrets. 

Aplicació: Es tracta d’un bon recurs de documentació per al professorat o per qui vulgui 

aprofundir.  

 

▪ Publicació: Identificación con los personajes televisivos y valores percibidos por los y las 

adolescentes 

Descripció: Article de Concepción Medrano, Juan Ignacio Martínez de Morentin i Julián Pindado, 

de la Càtedra UNESCO de Comunicación y Valores Educativos, publicat a la Revista de Estudios 

de la Juventud, d’INJUVE, on s’analitza el procés d’identificació dels joves amb els personatges 

mediàtics. 

Aplicació: Es tracta d’un bon recurs de documentació per al professorat o per qui vulgui 

aprofundir.  

 

 

 

 

 

 

https://blogs.deusto.es/educar/wp-content/uploads/2016/07/Korres-O.-Elexpuru-I.-2016.-Preferencias-adolescentes-sobre-personajes-de-series-TV.pdf
https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/9475#preview
https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/9475#preview
http://www.injuve.es/sites/default/files/2012/45/publicaciones/Revista96_2.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/2014/48/publicaciones/2%20Identificaci%C3%B3n%20con%20los%20personajes%20televisivos.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/2014/48/publicaciones/2%20Identificaci%C3%B3n%20con%20los%20personajes%20televisivos.pdf
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Audiovisuals (vídeos de YouTube, pel·lícules, reportatges, documentals, conferències...) 

▪ Canal de YouTube: Pau Font Sancho 

Descripció: Canal de YouTube del docent i comunicador Pau Font, en el que publica vídeos 

didàctics i divertits amb l’objectiu d’oferir eines i recursos per millorar la comunicació  

Aplicació: Pot ser útil per agafar idees sobre com comunicar-se millor amb els adolescents, per 

aprendre trucs o recursos per fomentar les competències digitals, etc. 

 

▪ Vídeo YouTube: La comunicació dels adolescents! 

Descripció: Vídeo del docent i comunicador Pau Font, en el que explica com s’informen els 

adolescents i dona alguns consells sobre com millorar la comunicació amb ells. 

Aplicació: Pot servir per plantejar-se a través de quin llenguatge i canals ens volem comunicar 

amb els adolescents. 

 

▪ Vídeo YouTube: El gran fraude de los influencers 

Descripció: Un equip de l’agència H2H, Human to Human, crea un perfil fals d’una suposada 

influencer, fan l’experiment de veure com evoluciona el seu perfil a les xarxes, el promocionen 

amb tècniques específiques, i avaluen també l’impacte que genera tot plegat en el seu dia a dia 

durant 4 mesos.  

 

▪ Vídeo YouTube: Postgrado en Influencer Profesional de IEBS Business School 

Descripció: Vídeo de l’escola de negocis IEBS Business School que promociona un postgrau per 

aprendre a ser influencer.  

Aplicació: Per reflexionar sobre les noves professions que van sorgint relacionades amb les 

xarxes socials i l’impacte de les tecnologies i l’àmbit digital en el món laboral.  

 

▪ Vídeo: El Rincón: especial influencers 

Descripció: Vídeo promocional d’un capítol dedicat als influencers en el programa ‘Al Rincón’, 

d’Antena 3, on, a través de petits fragments de les entrevistes que es veuran al programa, es 

mostren alguns conceptes claus sobre els influencers. 

Aplicació: Aquest recurs es pot utilitzar al final de la primera sessió per reflexionar sobre com 

ens poden influenciar els personatges sorgits de les xarxes. Tothom és conscient que alguns 

youtubers no són un model a seguir? Els influencers són referents culturals? Hem comprat mai 

alguna cosa perquè l’hem vist en algun influencer? Som conscients que sovint els paguen per 

mostrar moltes de les coses que ens ensenyen (roba, esdeveniments, etc.). Hem fet algun 

challenge o repte proposat per un influencer? Quins aspectes negatius hi veiem? Si us interessa 

aprofundir-hi, al canal de YouTube d’Antena 3 podeu trobar les entrevistes completes als 

diferents personatges. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCymbqxJZlgIU90g4TLBNKtQ?feature=emb_ch_name_ex
https://www.youtube.com/watch?v=Au7qm25MoGM
https://www.youtube.com/watch?v=G9Nbef9_vUo
https://www.youtube.com/watch?v=i_WnOO7TyfU&list=PLI46u1i0gCw9V408P9ncimyko3CS8Jw5u&index=1
https://www.youtube.com/user/antena3
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