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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 la creació d’una 

història 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 mateixos 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 soc 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? 

Fins no fa gaire temps, els principals motors d’entreteniment eren la ràdio, la premsa o la televisió. 

Les diferents empreses del sector dissenyaven i produïen programes, sèries, pel·lícules, espectacles 

i un llarg etcètera, i ens oferien aquests continguts a través dels mitjans de comunicació. Nosaltres, 

doncs, triàvem entre una oferta limitada, pensada per atreure grans audiències. En definitiva, érem 

receptors passius d’uns productes d’entreteniment creats per captar la nostra atenció, que havíem 

de veure en el moment i el lloc en què algú els havia programat. 

Amb l’arribada d’internet, el sector de l’entreteniment va canviar tant com ho van fer altres àmbits 

dels mitjans de comunicació. Van sorgir nous canals, nous continguts, noves eines i noves 

possibilitats que van capgirar la nostra manera d’entretenir-nos. L’univers d’internet ens ofereix 

grans poders com a usuaris, que milloren la nostra experiència d’entreteniment. No només tenim 

una oferta molt més àmplia al nostre abast i hi podem accedir en qualsevol moment i des de 

qualsevol dispositiu, sinó que tenim eines per fer arribar la nostra opinió als creadors, fer comentaris 

al món, compartir els continguts amb els nostres amics i cercles, formar part de comunitats virtuals 

al voltant dels programes preferits.  

Continuem gaudint dels productes creats pel sector de professionals de l’entreteniment audiovisual, 

però hem canviat el lloc on els consumim. A més, s’ha multiplicat l’oferta de continguts i nosaltres 

hi tenim molt a veure, ja que omplim la xarxa de continguts generats per nosaltres mateixos. Sigui 

compartint el nostre dia a dia a través de les xarxes, sigui fent un pas més enllà i aprofitant aquestes 

eines per expressar-nos d’una manera creativa, divulgativa, humorística, etc., Els usuaris, en major 

o menor mesura, també ens hem convertit en creadors de l’entreteniment dels altres. Així, en aquest 

nou paradigma que estem vivint, allò professional i allò amateur es barregen i tots som 

potencialment un canal d’entreteniment. 

Aquest nou rol que hem adoptat com a consumidors i productors d’entreteniment alhora es coneix 

amb el nom de  prosumer, una paraula que barreja ambdós conceptes i que en català es tradueix 

com “consumidor proactiu”. 

Sovint, els productes creats per usuaris a la xarxa no només tenen com a objectiu entretenir  i 

contenen algun tipus de contingut pedagògic, divulgatiu i/o creatiu. És el cas dels booktubers que 

apareixen en el següent reportatge de TV3: 

O el cas de la instagramer Vega Hernando que té el compte d’Instagram eatingpatterns en què 

combina la seva professió de dissenyadora amb la seva afició per la cuina i ho explica en aquesta 

entrevista: 

Programa de TV Data Vídeo Duració 

‘Generació digital’ 
(TV3) 

23/04/2017 
Els “booktubers”, els apassionats dels llibres 

a YouTube 
03:34 

Canal de TV Data Vídeo Duració 

Betevè 23/11/2016 
Entrevista a Vega Hernando sobre alimentació 

divertida 
07:08 

https://www.instagram.com/eatingpatterns/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/generacio-digital/els-booktubers-els-apassionats-dels-llibres-a-youtube/video/5663461/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/generacio-digital/els-booktubers-els-apassionats-dels-llibres-a-youtube/video/5663461/
https://beteve.cat/verd-primera/entrevista-a-vega-hernando-sobre-alimentacio-divertida/
https://beteve.cat/verd-primera/entrevista-a-vega-hernando-sobre-alimentacio-divertida/
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El món digital, però, ens ofereix també altres possibilitats a l’hora de produir continguts. Fa deu anys 

es va estrenar Life in a day 2010, un documental dirigit per Kevin Macdonald i produït per Ridley 

Scott que reflecteix un dia de la vida dels humans a la Terra. És la primera pel·lícula realitzada a 

partir de vídeos de YouTube enviats pels usuaris de la plataforma, els quals mostren escenes de la 

seva vida quotidiana el 24 de juliol de 2010. Es van reunir més de 4.500 hores de gravació i 80.000 

videoclips que el director va resumir en un vídeo d’uns 90 minuts.   

Aquest documental és una mostra de com el material que generem a través dels nostres dispositius 

pot ser un producte audiovisual per difondre a través de les xarxes. En aquest cas, va un pas més 

enllà de l’entreteniment i constitueix també un document històric que serveix per explicar el que 

passa a la vida quotidiana de les persones més enllà dels fets noticiables. És un exemple de 

cocreació que va tenir un gran èxit i que s’ha repetit novament l’any 2020. Kevin MacDonal i Ridley 

Scott han fet una crida als usuaris de YouTube per repetir l’experiència.  

La cocreació és una pràctica que té el seu origen en el món del màrqueting i que aprofita les 

interaccions amb els usuaris a les xarxes per incorporar-los en els processos de creació. És una 

manera d’aprofitar el talent extern en benefici d’un resultat final més econòmic, creatiu i innovador. 

La cocreació cal tenir-la en compte, però és molt important gestionar-la eficientment. En l’àmbit 

educatiu, segons el TermCat, la cocreació és l’estratègia de col·laboració entre docents i estudiants 

per a construir col·lectivament, mitjançant les eines i els recursos de l'aprenentatge en línia, un 

producte o un resultat constatable. En aquest sentit,  l’experta en innovació, cocreació i creativitat,  

Patricia Stark, afirma que l’èxit del co-disseny més important del 2030 serà que “les escoles hauran 

reconegut el potencial de co-dissenyar i educar els jugadors de l’equip”. 

En aquesta unitat es fan propostes per prendre consciència del nou rol que tenim com a prosumers 

o consumidors actius d’entreteniment. Alhora, es presenten recursos per ampliar i enriquir les 

possibilitats dels continguts d’entreteniment a través de projectes basats en la cocreació.     

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JaFVr_cJJIY&has_verified=1
https://www.youtube.com/watch?v=RfKP3EXVfX4
https://www.youtube.com/watch?v=RfKP3EXVfX4
https://blog.youtube/news-and-events/youre-invited-to-participate-in-life-in-a-day-2020-on-july-25/
https://www.termcat.cat/oc/diccionaris-en-linia/226/fitxa/MzQwNTM3NQ
http://www.cocreate.training/2019/02/18/patricia-stark-co-design-is-not-always-easy-but-in-the-end-you-achieve-much-more-involvement-and-commitment-towards-the-outcome/
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DE QUÈ TRACTA AQUESTA UNITAT? 
Actualment, l’oferta de continguts d’entreteniment s’ha multiplicat exponencialment i nosaltres hi tenim molt a veure. A través dels canals 

d’internet podem mirar sèries, xous d’impacte, concursos o tutorials, podem consumir vídeos creats per professionals, però també consumim  

una gran quantitat de continguts generats per nosaltres mateixos. Gràcies als dispositius mòbils que ens permeten gravar, fotografiar i editar 

continguts podem elaborar productes audiovisuals que compartim a la xarxa i que entretenen als altres. Per això, ja no només som consumidors 

passius d’entreteniment sinó que som consumidors i productors alhora. Som prosumidors. Saps que tu també ets entreteniment?  
 

OBJECTIU COMPETENCIAL 

Presentar la planificació (i producció) audiovisual en grup, elaborada sobre un contingut d’entreteniment per a un canal de les xarxes socials 
mitjançant l’anàlisi previ d’aquest tipus de formats per prendre consciència de la responsabilitat que té el prosumidor vers la comunitat i societat. 

ÀMBITS 
TRANSVERSALS 

DIMENSIONS COMPETÈNCIES 

Digital 

Comunicació interpersonal 
i col·laboració 

 

C8. Realitzar activitats en grup tot 
utilitzant eines i entorns virtuals de treball 
col·laboratiu 

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 

Autoconeixement 

 

C1. Prendre consciència d’un mateix i 
implicar-se en el procés de creixement 
personal 

Aprendre a aprendre 
C3. Desenvolupar habilitats i actituds que 
permetin afrontar els reptes de l’aprenen-
tatge 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 
▪ Prosumidor 

▪ Cocreació 

▪ Instagramer 

▪ Youtuber 

▪ Tiktoker 
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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 – PROSUMIDORS I PRODUCTES D’INTERNET 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS1 

Activitat 1. Saps que tu ets un prosumidor? 
A partir de la definició del concepte ‘entreteniment’ i de la lectura d’un text que explica el concepte ‘prosumidor’, es fa un exercici per reflexionar 
sobre els continguts que es comparteixen a internet, partint de les mateixes publicacions creades per l’alumnat o de continguts que hagin reenviat.  

Activitat 2. Continguts que ensenyen coses 
Es descriu i s’analitzen continguts que aporten valor a través de les xarxes socials a partir de tres enllaços: una entrevista a les booktubers Mixa i 
Marta Botet; la pàgina web de l’escriptor i booktuber Javier Ruescas i l’Instagram de la jove dissenyadora Vega Hernando. 

SESSIÓ 2 – REFLEXIONEM 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 

Activitat 3. Un dia a la terra: un projecte de cocreació 
Es visualitzen un o diversos fragments del documental Life in a day i es realitza un debat final sobre la capacitat que tenim de generar contingut, 
com l’estem utilitzant i de quines altres maneres podríem utilitzar-lo. 

SESSIÓ 3- PLANIFIQUEM UN PRODUCTE D’ENTRETENIMENT 
DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 

Activitat 4. Organització i planificació per tirar endavant el projecte 
Es planifica una producció audiovisual d’entreteniment contextualitzada en un canal de YouTube, un compte d’Instagram o un blog. 

SESSIÓ 4- PRODUÏM 
DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 

Activitat 5. Gravem i editem 
Es visualitzen els tutorials d’eduCAC sobre el procés de producció i postproducció i se segueixen els passos per gravar i editar els projectes ideats. 
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GUIA DE PROGRAMACIÓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UD7: Entreteniment. Jo soc entreteniment 

Objectiu: Presentar la planificació (i producció) audiovisual elaborada sobre un contingut d’entreteniment per a un canal de les xarxes socials mitjançant l’anàlisi 

previ d’aquest tipus de formats per prendre consciència de la responsabilitat que té el prosumidor vers la comunitat i societat. 

Criteris Indicador nivell 1 
(satisfactori) 

Indicador nivell 2 
(notable) 

Indicador nivell 3 
(d’excel·lència) 

Dimensions i Competències 
transversals 

Continguts 
clau Activitats 

Planificar (i 
produir) un 
contingut 
d’entreteni-
ment per a 
una xarxa 
social 

Planifica què, a qui, 
on, com, quan, gènere 
i durada del contingut 
d’entreteniment i ho 
presenta 

Planifica què, a qui, 
on, com, quan, gènere 
i durada del contingut 
d’entreteniment i ho 
presenta amb el títol, 
breu descripció i 
sinopsi 

Planifica què, a qui, 
on, com, quan, gènere 
i durada del contingut 
d’entreteniment i en 
presenta la producció 
final 

Digital 

 

Dimensió: comunicació inter-
personal i col·laboració 

 
 

C8. Realitzar activitats en 
grup tot utilitzant eines i 
entorns virtuals de treball 
col·laboratiu 
 
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 
 
 

 
CC15. Ètica i legalitat en 
l’ús i instal·lació de 
programes, comunica-
cions i publicacions, i en 
la utilització de la 
informació. 
 
CC24. Aprenentatge per-
manent: entorns virtuals 
d’aprenentatge, 
recursos per a 
l’aprenentatge formal i 
no formal a la xarxa 
 
CC28.  Identitat digital: 
visibilitat, reputació, 
gestió de la privacitat 
pública i aliena 
 
 

2, 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 
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 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 
 
Dimensió: autoconeixement 

 

C1. Prendre consciència 
d’un mateix i implicar-se en 
el procés de creixement 
personal 

CC14. Habilitats i 
actituds per al 
treball en grup 
 
CC15. Dinàmiques 
de cohesió de grup 
i col·laboratives 
 
CC19. Recursos i 
tècniques de parti-
cipació 
 
CC2. Capacitats 
cognitives 
 
CC4. Hàbits salu-
dables 
 

1, 3, 4 

Participar 
activament en 
els debats, 
reflexions i 
posades en 
comú a l’aula 

Participa en les acti-
vitats de reflexió i 
posada en comú a 
l’aula 

Participa en les 
activitats de reflexió i 
posada en comú a 
l’aula respectant el torn 
de paraula i fent 
aportacions 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 

Explicar què 
comporta ser 
prosumidor 
d’entreteniment 
per a la comuni-
tat 
 

Explica avantatges i 
inconvenients de ser 
productor i consu-
midor de continguts 
d’entreteniment a les 
xarxes 

Argumenta críticament 
les accions dels prosu-
midors d’entreteniment 
a les xarxes 

Argumenta críticament 
amb exemples què com-
porta ser prosumidor 
d’entreteniment a les 
xarxes socials 

1, 2, 3, 5 
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SESSIÓ 1. PROSUMIDORS I CONTINGUTS D’ENTRETENIMENT   

Activitat 1. Saps que tu ets un prosumidor? 

Es proposa fer una reflexió sobre els continguts que es comparteixen a internet a partir de la 

definició d’entreteniment, un breu resum sobre el concepte de prosumidor i l’anàlisi d’una publicació 

que hagi compartit el mateix alumnat a través d’alguna xarxa social. 

 

Entretenir-se segons el Diccionari de la Llengua Catalana vol dir passar el temps agradablement en 

alguna cosa. Fer passar (a algú) agradablement el temps.  

 

Podem entretenir-nos mirant sèries, llegint, tocant un instrument, dibuixant, jugant a un videojoc o 

mirant continguts i interactuant a les xarxes socials. Però, per què ens agraden tant les xarxes 

socials?  

L’ésser humà, amb la seva necessitat històrica d’expressar-se i de contar històries té, gràcies a 

internet, l’oportunitat d’arribar als altres d’una forma completament nova. Podem generar 

continguts escrits, visuals i audiovisuals i, a més, podem provocar que facin la volta al món i que es 

facin virals. Tenim molt de poder i hem de ser-ne conscients. Hem d’aprendre a utilitzar les xarxes 

socials i a consumir i produir continguts d’una manera responsable per convertir la comunicació en 

una experiència enriquidora i constructiva. 

Actualment pots: 

 

▪ Decidir què, com i quan vols veure els continguts d’entreteniment. 

▪ Interactuar amb els continguts d’entreteniment a través de les xarxes socials. Comentar el 

que veus a través de piulades a Twitter, reels o stories d’Instagram, fer servir hashtags. 

▪ Comunicar-te amb altres usuaris d’arreu del món amb qui comparteixes gustos i interessos, 

jocs, música, cinema, sèries, youtubers, etc. i que no els coneixes personalment. 

▪ Ser productor d’entreteniment: generar continguts audiovisuals i visuals i compartir-los a 

plataformes com YouTube, TikTok, Flikr, Facebook, Snapchat, etc.  

▪ Consumir continguts d’entreteniment fets per altres usuaris i usuàries. 

 

Aquest tipus d’accions et converteixen en un prosumidor, és a dir, en una persona que no tan sols 

consumeix continguts sinó que també els crea. Prosumidor és una paraula que barreja els 

conceptes de consumidor i productor i que vol dir que ets un “consumidor proactiu”. 

D’aquesta manera, l’oferta de continguts a internet es multiplica perquè no només hi ha continguts 

produïts per professionals sinó que qualsevol persona pot produir-ne. Tots nosaltres omplim la 

xarxa de continguts generats per nosaltres mateixos. Tenim dispositius que ens permeten gravar, 

fotografiar i editar contingut. Ens hem convertit en creadors de l’entreteniment dels altres. Així, en 

aquest nou paradigma que estem vivint, allò professional i allò amateur es barregen i tots som 

potencialment un canal d’entreteniment.  

Ara que ja coneixes els conceptes de prosumidor i d’entreteniment, tria una publicació que hagis fet 

en alguna xarxa social o alguna imatge o missatge que hagis reenviat per WhatsApp i respon 

aquestes preguntes: 
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▪ Com et senties quan vas enviar la imatge o vas publicar el contingut a la xarxa? 

▪ Què volies transmetre? 

▪ Tornaries a enviar-ho o a publicar-ho? Per què? 

▪ Creus que entretens als altres amb les teves publicacions?   

▪ Com t’imagines que interpretaràs aquesta publicació d’aquí a 10 anys? Creus que et farà 

gràcia veure-la? Per què? 

Activitat 2. Continguts que ensenyen coses 

Es proposa descriure i analitzar continguts que aporten valor a les xarxes socials a partir de tres 

enllaços: una entrevista a les booktubers Mixa i Marta Botet; el canal de YouTube de l’escriptor i 

booktuber Javier Ruescas i l’Instagram de la jove dissenyadora Vega Hernando. 

 

Llegeix el text, consulta els enllaços que trobaràs als apartats 2.1 i 2.2 i fes les tasques que 

s’indiquen en cada apartat.  

A internet hi ha una gran diversitat de productes audiovisuals creats per usuaris de la xarxa. Molts 

estan pensats per entretenir-nos, però també pots trobar-hi continguts de tipus creatiu, divulgatiu 

o artístic. 

Als canals de YouTube hi ha de tot: tutorials  que ens ensenyen a fer rutines de gimnàstica o d’altres 

que ens expliquen com podem arreglar un aparell o fer-nos un pentinat, consells sobre videojocs, 

vídeos de música. També hi ha persones que a través de YouTube comparteixen les seves aficions, 

com ara la lectura.  

 

2.1 Mira aquest vídeo del programa ‘Tot es mou’ de TV3 i contesta les preguntes 

 

▪ Defineix què volen dir: booktuber, challenges, comunitat. 

▪ Saps què és TEDYouth? Investiga-ho i explica-ho amb les teves paraules. 

▪ Què vol dir ser autònoma? Busca què vol dir treballar com a autònom. 

▪ Dels llibres que recomanen, quin llegiries? Per què? 

▪ Coneixies la Mixa i la Marta Botet?  

 

2.2 Consulta aquest canal i respon les preguntes 

Javier Ruescas té un canal de YouTube. Explora’l i respon aquestes preguntes que trobaràs 

a continuació 

 

 

Programa TV Data Vídeo Duració 

‘Tot es mou’ 
(TV3) 

04/12/2019 “Booktubers”: Literatura a YouTube 15:46 min 

Autoria Canal de YouTube 

Javier Ruescas JavierRuescas 

https://www.youtube.com/channel/UC_opHfrTOmlDBh98cdRIgeA
https://www.youtube.com/c/RecomanacionsdeLlibres/featured
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/tot-es-mou/booktubers-literatura-a-youtube/video/5975010/
youtube.com/channel/UCgguuCRon3PJj3Hu8HI-cYw
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▪ Descriu com està estructurat el seu canal: tots els elements que hi ha, com estan 

ordenats,  etc. Et sembla que el contingut està ben organitzat? 

▪ De què parla en el seus vídeos?   

▪ Escull un dels vídeos del seu canal, mira’l i anota tres aspectes que t’hagin agradat.  

▪ Creus que és una bona manera d’aprendre coses? Per què ?  

▪ Li recomanaries a alguna companya o company?  

▪ Ho faries servir per fer algun treball de l’escola?   

2.3 Consulta l’Instagram i el web de Vega Hernando i contesta les preguntes 

La jove dissenyadora de Barcelona, Vega Hernando, fa servir Instagram per publicar imatges 

en què fusiona les seves dues principals aficions: la gastronomia i el disseny. Així va 

començar a dissenyar estampats relacionats amb el menjar amb l’etiqueta eatingpatterns 

(estampats alimentaris). El seu estil s’ha convertit en tendència i moltes marques estan 

copiant la seva idea per aplicar-la als seus productes o per anunciar esdeveniments d’una 

forma divertida, fresca i saludable. Consulta el seu Instagram i el també el seu web:  

 

 

 

▪ Trobes que és una bona idea fusionar la gastronomia i el disseny? Per què? 

▪ Com fusionaries dues aficions teves través d’un compte d’Instagram?  

▪ Quin #hashtag li posaries? 

Autoria Instagram Pàgina web 

Vega Hernando eatingpatterns eatingpatternsstudio 

https://www.instagram.com/eatingpatterns/
https://www.instagram.com/eatingpatterns/
https://eatingpatternsstudio.com/
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SESSIÓ 2. REFLEXIONEM 

Activitat 3. Un dia a la terra: un projecte de cocreació 

S’inicia la sessió amb el visionat d’un fragment del documental Life in a day. El documental dura 1 

hora i 47 minuts, no cal que es vegi sencer a l’aula. Us proposem que veieu el fragment inicial, o que 

seleccioneu alguns fragments del llarg del dia, els que us semblin més interessants per al vostre 

alumnat. D’aquesta manera, l’alumnat podrà entendre la idea i el missatge del film, i podrem dedicar 

el final de la sessió a realitzar un debat. I, si ho volen, els i les alumnes podran acabar de veure el 

film sencer a casa, ja que està disponible a YouTube.  

3.1 Veiem un exemple en format audiovisual: Life in a day 

Un cop hem entès que tenim la capacitat de generar continguts i compartir-los amb el món 

amb una finalitat d’entreteniment i divulgació, dedicarem aquesta sessió a aquells 

continguts que tots i totes generem sense la voluntat conscient d’entretenir els altres com, 

per exemple, aquelles imatges del nostre dia a dia que compartim a través de les xarxes i que 

omplen les pantalles (i el temps de lleure) dels nostres cercles.  

I és que fins i tot quan no ens proposem de manera conscient crear un contingut 

d’entreteniment, estem protagonitzant l’entreteniment de les persones que passen bona part 

del seu temps mirant les seves xarxes socials i essent testimoni de fragments de la vida dels 

seus contactes.  

Per entendre fins a quin punt internet ens ha donat el poder de ser productors 

d’entreteniment audiovisual, veurem un fragment del film: Life in a day. 

Aquest documental és una mostra de com el material que generem a través dels nostres 

dispositius pot ser un producte audiovisual d’entreteniment. Es tracta d’una pel·lícula en la 

qual milions de persones van gravar la seva vida quotidiana el 24 de juliol de 2010 i ho van 

enviar al director Kevin MacDonald perquè creés un documental sobre un sol dia a la terra. 

És un exemple, doncs, de cocreació amb un gran èxit i digne de veure. És el primer 

llargmetratge del món filmat pels usuaris i que mostra la realitat mateixa. 

3.2 Reflexionem 

Un cop visualitzat el documental, realitzarem una breu reflexió conjunta sobre la capacitat 

que tenim de generar contingut, com l’estem utilitzant i de quines altres maneres podríem 

utilitzar-lo.  

Reflexionem i compartim la nostra opinió amb la resta dels companys i companyes:  

▪ Què ens ha cridat l’atenció del documental?  

Autoria Data Vídeo Duració 

Produït per Ridley Scott 
Dirigit per Kevin Macdonald 

21/01/2011 
Fragment del documental 

Life in a day 

20 min 
Seleccionar 
fragments 

https://www.youtube.com/watch?v=JaFVr_cJJIY
https://www.youtube.com/watch?v=JaFVr_cJJIY
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▪ Quina és l’originalitat d’aquest film? 

▪ La realitat s’ha convertit en entreteniment. Aquest tipus d’entreteniment s’assembla 

als continguts que ens trobem a les xarxes? És el més comú? 

▪ Per què creieu que tantes persones estan disposades a gravar la seva vida en un dia 

i compartir-la públicament? Vosaltres ho faríeu? 

▪ Quina sensació considereu que ens genera aquest fet de “compartir”? 

▪ Quin creieu que és el poder de les usuàries a través de les xarxes? 

▪ Considereu que nosaltres som entreteniment? 
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SESSIÓ 3. PLANIFIQUEM UN PRODUCTE D’ENTRETENIMENT 

Activitat 4. Organització i planificació per tirar endavant el projecte 

Es proposa la planificació d’una producció audiovisual d’entreteniment en grup, contextualitzada en 

un canal de YouTube, compte d’Instagram o blog. Es recomana fer ús del tutorial eduCAC. 

Preproducció. Preparem el projecte. 

Ara que ja coneixes els conceptes d’entreteniment, de prosumidor i que has vist diversos formats i 

continguts que pots trobar a les xarxes, arriba el moment de planificar i/o crear una producció 

audiovisual per a  un canal de YouTube, un compte d’Instagram o un blog. Heu de tenir present que 

vosaltres sereu entreteniment per als altres i que el que publiqueu pot fer-se viral. Per això cal pensar 

molt bé tot el que exposareu públicament. 

Mireu aquest tutorial i preneu nota dels conceptes que no sabeu: 

Aquest tutorial us explica com fer la planificació de la producció audiovisual des d’un punt de vista 

professional. Si voleu conèixer i treballar la preproducció i els conceptes de sinopsi, guió, storyboard 

i els tipus de plans: pla general, pla mig, primer pla, pla detall i pla de rodatge, consulteu-lo. 

 

 

Seguiu les instruccions per fer el vostre projecte: 

1. Decidiu què voleu fer 

 

▪ Pluja d’idees 

- Decidiu si voleu fer un contingut audiovisual per a un canal de YouTube, un 

compte d’Instagram o un blog. 

- De què parlareu?  

- Quin enfocament voleu que tingui? Voleu que sigui educatiu, divulgatiu, 

creatiu,  un espai de trobada per compartir les vostres aficions? Un projecte 

de ficció? Un espai d’humor? 

- Com serà la primera publicació? 

▪ Públic objectiu 

- Qui voleu que vegi el vostre projecte? Depenent de l’edat de les persones a 

les quals us voleu dirigir, la producció haurà de ser d’una manera o d’una 

altra. Per exemple, haureu de fer servir un llenguatge diferent si us voleu 

adreçar a companys i companyes de l’institut, o bé a totes les persones del 

vostre barri o de la vostra ciutat o poble.  

Autoria Data Vídeo Duració 

eduCAC 20/10/2017 Preproducció. Preparem el projecte 04:10 

https://www.educac.cat/professorat/moduls-instrumentals/preproduccio-preparem-projecte
https://www.educac.cat/professorat/moduls-instrumentals/preproduccio-preparem-projecte


ENTRETENIMENT | Jo soc entreteniment 

UNITAT DIDÀCTICA 7 | Jo soc entreteniment  18 

- Què voleu transmetre? Què voleu aportar? Diversió, consells, alegria, valors 

positius, indignació, impacte, emoció, interès... 

 

▪ Gènere: 

- Com voleu que sigui el producte d’entreteniment?  

- Ficció. A partir d’una història inventada que sigui divertida, seriosa...  

- No ficció. Us podeu basar en fets reals. 

 

▪ Duració 

- Si penseu en els continguts audiovisuals del nostre canal de YouTube, 

compte d’Instagram, blog, etc., haureu de pensar quina és la duració 

adequada per a la plataforma que heu triat. Per exemple, si voleu fer un 

compte d’Instagram, haureu de pensar en stories, o reels. Si voleu fer un canal 

de YouTube, haureu de pensar en un vídeo, etc.  

 
 

2. Desenvolupeu la vostra idea i prepareu la presentació que ha d’incloure: 

▪ Títol 

▪ Breu descripció del projecte 

▪ Públic objectiu  

▪ Sinopsi  o resum del primer vídeo que hi publicaríeu 
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SESSIÓ 4. PRODUÏM 
 

Activitat 5. Gravem i editem 

Per continuar treballant i portar a terme els projectes ideats, recomanem visualitzar amb l’alumnat 

els tutorials d’eduCAC sobre el procés de producció i postproducció d’un projecte audiovisual: 

Producció. Gravem!, i Postproducció. Editem! També us recomanem consultar els projectes d’aula 

d’eduCAC: PA1-Fem periodisme, PA2-Stories!, PA3-Anunciem valors i PA4- Dins i fora de la xarxa. 

En tots ells trobareu detallats els passos a seguir per a la producció i postproducció d’un projecte 

audiovisual.  

Ja teniu la proposta del vostre projecte. L’heu presentat a la resta de la classe. Ara us proposem 

que el graveu i l’editeu. Produir un projecte audiovisual és una feina complexa i necessiteu tenir 

totes les coses a punt i seguir un ordre preestablert. A més, es tracta d’un treball col·laboratiu en el 

qual tothom ha de tenir molt clar quin és el seu paper i saber que cadascú té un rol necessari i 

imprescindible per poder dur a terme el projecte amb èxit.  

Seguiu els tutorials de l’eduCAC relacionats amb la producció i l’edició. Preneu nota de tot el que us 

cal i... 1, 2, 3 acció!!! 

 

 

Autoria Data Vídeo Duració 

eduCAC 20/10/2017 Producció. Gravem! 03:15 

Autoria Data Vídeo Duració 

eduCAC 11/01/2018 Postproducció. Editem! 03:44 

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/projectes-daula/fem-periodisme
https://www.educac.cat/professorat/projectes-daula/stories
https://www.educac.cat/professorat/projectes-daula/anunciem-valors
https://www.educac.cat/professorat/projectes-daula/dins-i-fora-la-xarxa
https://www.educac.cat/professorat/moduls-instrumentals/produccio-gravem
https://www.educac.cat/professorat/moduls-instrumentals/postproduccio-editem
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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...) 

 

▪ Article: Bienvenido a la era del «Entretenimiento Social» 

Descripció: Article de Camila Alicia Ortega, publicat al web Young Marketing, sobre com ha 

canviat el nostre entreteniment amb l’aparició d’internet i les xarxes socials. 

Aplicació: La lectura d’aquest article i la visualització dels vídeos que proposa poden 

complementar la sessió 1, per entendre com ha canviat el món de l’entreteniment. 

 

▪ Publicació: L’entreteniment audiovisual en el nou escenari multiplataforma  

Descripció: Treball de Rosa Alba Roig publicat per la Universitat Oberta de Catalunya, sobre els 

canvis que internet va generar en la indústria dels continguts televisius. 

Aplicació: Documentació per aprofundir. 

 

▪ Article: La “televisión social”: ¿tecnología o algo más? 

Descripció: Article d’Eduardo Prádanos, periodista especialitzat en transmèdia, publicat al web 

Gen Beta, on reflexiona sobre el concepte de “televisió social” i defensa que va més enllà de la 

tecnologia. 

Aplicació: Documentació per aprofundir. 

 

▪ Article: Beckinfield: el primer programa de participación masiva  

Descripció: Article d’Agustín Salaberry, publicat al web Hipertextual, sobre un nou producte 

audiovisual d’entreteniment on la participació dels ciutadans és la clau. El programa es basa en 

els continguts aportats pels usuaris, tot generant un fil narratiu a partir de fragments dels vídeos. 

Aplicació: La lectura d’aquest article i la visualització del tràiler del programa poden 

complementar l’activitat 2, per veure com els usuaris poden ser generadors continguts i 

participar en comunitats al voltant de productes d’entreteniment. 

 

 

 

 

 

http://www.youngmarketing.co/bienvenido-a-la-era-del-entretenimiento-social/
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/51141/1/L%27entreteniment%20en%20el%20nou%20escenari%20multiplataforma.pdf
https://www.genbeta.com/redes-sociales-y-comunidades/la-television-social-tecnologia-o-algo-mas-por-eduardo-pradanos
https://hipertextual.com/2012/01/el-primer-programa-de-participacion-masiva
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Audiovisuals (vídeos de YouTube, pel·lícules, reportatges, documentals, conferències...) 

▪ Vídeo: Are You Living an Insta Lie? Social Media Vs. Reality 

Descripció: Campanya ideada per dos estudiants i un youtuber mexicans sobre l'anomenat 

"postureig" en xarxes socials, per reflectir la nostra necessitat de penjar fotografies i el desencaix 

que sovint hi ha entre la realitat i el que mostrem a la xarxa. 

Aplicació: La visualització d’aquest vídeo pot complementar l’activitat 2, per veure més 

clarament com nosaltres mateixos som generadors de continguts d’entreteniment per als altres 

a través del que compartim a les xarxes socials. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0EFHbruKEmw


 

  

 

 

 

 

 


