
ENTRETENIMENT | Cinema, més que entreteniment 
 

UNITAT DIDÀCTICA | CINEMA, MÉS QUE ENTRETENIMENT 

1 
 
 

 

 
 

  

 
 

CINEMA, MÉS QUE ENTRETENIMENT 
UNITAT DIDÀCTICA 8 | ENTRETENIMENT 



ENTRETENIMENT | Cinema, més que entreteniment 
 

UNITAT DIDÀCTICA | CINEMA, MÉS QUE ENTRETENIMENT 

 

 

 
INTRODUCCIÓ AL BLOC ENTRETENIMENT ............................................................................................................................................... 3 

DE QUÈ TRACTA AQUESTA UNITAT? ........................................................................................................................................................ 5 

OBJECTIU COMPETENCIAL, ÀMBITS I DIMENSIONS ............................................................................................................................... 7 

SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS ........................................................................................................................................................................ 8 

GUIA DE PROGRAMACIÓ ............................................................................................................................................................................ 9 

DESCRIPCIÓ DE LA SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS ..................................................................................................................................... 11 

SESSIÓ 1. NO PUC PARAR DE MIRAR SÈRIES! ....................................................................................................................................... 12 

SESSIÓ 2. MIRAR AMB ATENCIÓ QUAN PARLEM DE ROMANTICISME ................................................................................................. 15 

SESSIÓ 3. SERIÒFILS I CRÍTICS ............................................................................................................................................................... 21 

MATERIALS COMPLEMENTARIS I D’AMPLIACIÓ ................................................................................................................................... 22 

 

 

file:///C:/Users/Bertaa/Desktop/eduCAC_UD8_entreteniment_cinema.docx%23_Toc61452156


ENTRETENIMENT | Cinema, més que entreteniment 
 

 
UNITAT DIDÀCTICA 8 | Cinema, més que entreteniment  3 

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? 

En el I Congrés Democràtic del Cinema Espanyol, celebrat el 1978, es va declarar que “el cinema és 

un bé cultural, un mitjà d’expressió artística, un fet de comunicació social, una indústria, un objecte 

de comerç, ensenyament, estudi i investigació.” 

El cinema és la manifestació artística més important dels segles XX i XXI. Actualment ens arriba a 

través de totes les nostres pantalles i ja fa molts anys que forma part dels nostres hàbits socials. 

Com les altres arts té la capacitat de transmetre missatges i d’influir-nos en la nostra relació amb 

el món perquè desperta les nostres emocions. A través de les imatges, dels sons i del propi relat 

facilita la comprensió i l’empatia amb allò que veiem i ens permet acostar-nos al món i entendre’l 

des de mirades diferents. El cinema, doncs, és una font de cultura que suggereix idees i ens permet 

reflexionar sobre la realitat. Ja des dels seus orígens, l’anomenat setè art ha utilitzat la seva 

potencialitat pedagògica per submergir-nos en realitats més enllà de les nostres. 

El seu llenguatge, el llenguatge audiovisual, és omnipresent a les pantalles i per això és necessari  

incorporar-lo a les aules. Ramon Breu, docent i expert en la incorporació de l’educació mediàtica  a 

l’aula, afirma que vivim en un món colonitzat per les pantalles i que a l’hora d’ensenyar a llegir i 

escriure els textos escrits també cal ensenyar a llegir i escriure el món audiovisual. L’alumat ha de 

conèixer el llenguatge audiovisual, ha de ser capaç de produir continguts audiovisuals creatius en 

l’àmbit escolar i, a més, ha de tenir capacitat crítica per tal d’analitzar i desconstruir els missatges 

que li arriben. Els mitjans han colonitzat la nostra mirada i per entendre tots els continguts 

audiovisuals cal conèixer i dominar aquest codi. Sense el coneixement del llenguatge audiovisual 

no es pot gaudir de les sèries ni de les pel·lícules en tota la seva plenitud. La pantalla al mig de l’aula 

crea debat, permet discutir, reinterpretar i augmenta la motivació.  

Hi ha diferents portals educatius on trobareu propostes per treballar el cinema a l’aula. Drac màgic, 

amb més de 50 anys d’experiència; Cinema per a estudiants, que ofereix l’opció d’anar al cinema 

amb tota la classe per veure una pel·lícula recomanada; Cinema en curs i Cinescola, on trobareu una 

proposta didàctica gratuïta per al professorat, per treballar més de 100 pel·lícules a secundària i 

batxillerat a l’apartat ‘Filmoteca’, així com també apunts sobre el llenguatge audiovisual.  

Recentment ha augmentat la producció i consum de sèries i el públic adolescent n’és un gran 

consumidor. Però, quines atrauen més als adolescents? La ficció seriada juvenil (o les teen series), 

és a dir, aquelles que son protagonitzades per personatges adolescents i que estan dirigides 

concretament a una audiència juvenil tenen molt d’èxit. Aquest tipus de sèries desenvolupen dos 

tipus de funcions socials i socialitzadores segons Magdalena Fedele (2011). D’una banda, les 

converses que es poden generar amb els pares i mares a partir del visionat d’aquest tipus de sèries. 

De l’altra, la identificació amb el grup d’edat gràcies als personatges i vivències que s’hi representen. 

Malgrat que hi ha moltes sèries juvenils de diferents gèneres, un dels temes que més agraden als 

adolescents són les relacions amoroses i sexuals. 

Al treball d’investigació de Maria-José Masanet sobre la Representació mediàtica i interpretació 

adolescent de la sexualitat i la relació amorosa en la ficció seriada es posa en evidència que malgrat 

que els adolescents son poc selectius en el consum de sèries, les trames sobre relacions amoroses 

i sexuals són les que més els atrauen. En aquest sentit, moltes sèries de ficció presenten unes 

relacions amoroses i sexuals i uns personatges estereotipats on la concepció i mites de l'amor 

https://www.cinehistoria.com/propuesta_didactica.pdf
https://www.cinehistoria.com/propuesta_didactica.pdf
https://www.cinehistoria.com/propuesta_didactica.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wT5xyLPs234
http://www.dracmagic.cat/
http://www.cinemaperaestudiants.cat/cat/inici
https://www.cinemaencurs.org/
http://cinescola.info/
https://beteve.cat/terricoles/maria-jose-masanet/
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romàntic hi son molt presents. En aquests casos, els adolescents accepten aquests estereotips  

sense crear debat. Els mitjans ofereixen als adolescents, identitats i models d’atracció amb els quals 

poden identificar-se i establir processos de negociació que els permetin posar a prova aquests 

models i reproduir-los, modificar-los o, fins i tot, innovar-los. Quan les sèries s’arrisquen i presenten 

dilemes oberts i trencadors, els adolescents ho debaten en el fòrum de fans, esdevenint una eina 

útil per a l’aprenentatge sobre les relacions amoroses i sexuals entre iguals. Un exemple d’una sèrie 

que planteja dilemes i intenta defugir dels estereotips és Merlí. El protagonista és un docent que 

dona classes de filosofia.    

A través de la contemplació atenta, reflexiva i crítica de les sèries es poden obtenir ensenyaments 

ètics molt útils atès que, en molts casos, els guionistes son filòsofs, psicòlegs o experts en literatura. 

Així ho explica Manel Güell al llibre Emocions en sèrie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://beteve.cat/terricoles/maria-jose-masanet/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/merli/
https://www.rafaelrobles.com/2017/03/emociones-en-serie-de-la-inteligencia-emocional-a-la-inteligencia-etica/
https://www.rafaelrobles.com/2017/03/emociones-en-serie-de-la-inteligencia-emocional-a-la-inteligencia-etica/
https://comanegra.com/esp/libro-practico/408-emociones-serie.html
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DE QUÈ TRACTA AQUESTA UNITAT? 
La ficció seriada juvenil (teen series), protagonitzada per personatges adolescents i dirigida concretament a una audiència juvenil, compta amb 

un gran consum per part d’aquest públic. Un dels temes que més els agraden son les trames sobre relacions amoroses i sexuals. Moltes sèries 

de ficció presenten unes relacions amoroses i sexuals i uns personatges estereotipats on la concepció i mites de l'amor romàntic hi son molt 

presents. En aquests casos, els adolescents accepten aquests estereotips sense crear debat. A través de la contemplació atenta, reflexiva i crítica 

de les sèries es poden assolir diferents tipus d’aprenentatges relacionats amb l’ètica, els arquetips literaris masculins i femenins, els gèneres i, 

sobretot també, en l’estètica audiovisual per diferenciar el què expliquen de com ho fan a través del llenguatge audiovisual. Compartir les sèries 

que ens agraden i la seva temàtica, les emocions que transmeten, el temps que s’hi dedica, el per què ho fem, etc., és una altra manera d’aprendre 

cooperativament a les aules. 

OBJECTIU COMPETENCIAL 

Elaborar una crítica en format multimodal d’una sèrie de temàtica amorosa a partir del model i dels continguts treballats amb la finalitat de prendre 

consciència de com ens poden influir a entendre i identificar-nos amb diferents arquetips de gènere representats en l’amor romàntic. 

ÀMBITS 
TRANSVERSALS 

DIMENSIONS COMPETÈNCIES 

Digital 

Comunicació inter-
personal i col·laboració 

 

C7. Conèixer els codis i el funcionament dels 
mitjans i canals digitals de comunicació i 
publicació més habituals 

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 
▪ Sèries de ficció 

▪ Teen series (ficció seriada juvenil) 

▪ Arquetips de gènere 

▪ Llenguatge audiovisual 

▪ Gèneres cintematogràfics 

https://beteve.cat/terricoles/maria-jose-masanet/
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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 – NO PUC PARAR DE MIRAR SÈRIES! 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS1 

Activitat 1. Una sèrie de 10.000 capítols! 
S’expliquen els antecedents de les sèries a partir d’un resum i després es proposa reflexionar sobre les sèries actuals i la seva projecció al futur.  

Activitat 2. Digues com et sents i et diré quina sèrie pots mirar 
Es proposa treballar la relació entre les emocions i les sèries que consumeixen els i les adolescents. En petit grup, es classifiquen les sèries que 

s’estan veient actualment en funció de l’estat d’ànim. Es recomanen sèries i es comparteix la classificació entre tot el grup-classe.   

Activitat 3. Utopies, amor romàntic i altres temes 
Es proposa treballar en petit grup i analitzar les sèries preferides de l’alumnat. Cal fer un llistat i classificar-les segons el gènere, fer-ne una breu 

sinopsi i explicar el motiu pel qual agrada en funció de l’argument i de l’estètica audiovisual (plans, moviments de càmera, il·luminació, etc.). 

SESSIÓ 2 – MIRAR AMB ATENCIÓ QUAN PARLEM DE ROMANTICISME 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 

Activitat 4. L’amor romàntic a les sèries, el què i el com 
Es planteja un debat sobre com s’explica i com es mostra l’amor romàntic a les sèries. Després, es mostra com el contingut de les sèries es narra 

des del punt de vista del llenguatge audiovisual (primers plans, mirades, música, etc.). Finalment, es visualitzen fragments de sèries d’adolescents i 

s’investiguen i analitzen els arquetips dels personatges femenins i masculins.  

Activitat 5. Semblava més fàcil! 

Es consulta informació sobre els oficis relacionats amb el cinema i es responen unes preguntes sobre la gran quantitat de professionals que 
intervenen en una producció, les competències i habilitats que cal tenir per treballar en el sector i els estereotips de gènere que hi pot haver associats.  

SESSIÓ 3- SERIÒFILS I CRÍTICS 
DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 

Activitat 6. Som crítics! 

Es fa una crítica d’una sèrie temàtica amorosa en format multimodal a partir dels coneixements apresos. 
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GUIA DE PROGRAMACIÓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UD8: Entreteniment. Cinema, més que entreteniment 

Objectiu:  Elaborar una crítica en format multimodal d’una sèrie de temàtica amorosa a partir del model i dels continguts treballats amb la finalitat de prendre 

consciència de com ens poden influir a entendre i identificar-nos amb diferents arquetips de gènere representats en l’amor romàntic. 

Criteris Indicador nivell 1 
(satisfactori) 

Indicador nivell 2 
(notable) 

Indicador nivell 3 
(d’excel·lència) 

Dimensions i Competències 
transversals 

Continguts 
clau Activitats 

Elaborar 

una crítica 

en format 

multimodal 

d’una sèrie 

de temàtica 

amorosa 

Elabora una crítica 

multimodal amb les 

10 línies mínim, 

fotografies, tràiler i 

comentari d’algun 

aspecte estètic 

Elabora la crítica 

multimodal amb les 

indicacions donades 

i ho relaciona i 

compara amb altres 

sèries que tinguin 

aspectes comuns 

Elabora la crítica 

multimodal amb les 

indicacions donades,  

ho relaciona i compara 

amb altres sèries  i 

aprofundeix àmplia-

ment en els arguments 

del veredicte  

Digital 
 

Dimensió: comunicació inter-

personal i col·laboració 
 

C7. Conèixer els codis i el 

funcionament dels mitjans i 

canals digitals de comunica-

ció i publicació més habituals 

 

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 

 

CC10. Llenguatge audio-

visual: imatge fixa, so i 

vídeo 

 

 

 

 

 

CC23. Ciutadania digital: 

tràmits, gestió, lleure i 

cultura 

 

CC24. Aprenentatge per-

manent: entorns virtuals 

d’aprenentatge, recur-

sos per a l’aprenentatge 

formal i no formal a la 

xarxa 

 

 

2, 4, 6 
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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 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 

CC11: 
Característiques de 
la societat actual 
 
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 
 
CC4. Hàbits salu-
dables 
 

1, 4, 5 

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, fent 
aportacions rellevants al 
tema i tenint en compte les 
opinions dels altres 

Pren consciència 
de la influència 
que poden exercir 
els arquetips de 
gènere represen-
tats en l’amor 
romàntic 
 

Reconeix els dife-
rents arquetips de 
gènere de l’amor 
romàntic de les 
sèries 

S’identifica amb algun 
dels arquetips de gè-
nere de l’amor romàntic 
de les sèries i ho exem-
plifica 

Analitza críticament la 
influència que els 
arquetips poden exercir 
als adolescents i ho 
exemplifica 

3, 4, 6 
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DESCRIPCIÓ DE LA SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS 
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SESSIÓ 1. NO PUC PARAR DE MIRAR SÈRIES! 

Activitat 1. Una sèrie de 10.000 capítols 

S’expliquen els antecedents de les sèries a partir d’un resum i després es proposa reflexionar sobre 

les sèries actuals i la seva projecció cap al futur.  

Els  antecedents  de les sèries de ficció actuals els podem trobar ens les novel·les de fulletó del segle 

XIX a França. Els feuilleton o fulletons  eren fascicles d’una novel·la que es publicava per entregues 

dins d’un diari. Eren relats d’una gran simplicitat que feien servir tècniques pròpies per a despertar 

l’interès del lector.  

Al segle XX, aquest fenomen es va traslladar a la ràdio en forma de radionovel·les que s’emetien per 

capítols i que s’escoltaven amb la família o grups d’amics amb molt d’interès. Moltes d'aquestes 

radionovel·les eren adaptacions d’obres literàries.  

Actualment, les plataformes ens ofereixen una gran quantitat de sèries de ficció per entretenir-nos 

i, de la mateixa manera que les novel·les de fulletó i les radionovel·les, fan servir tècniques per 

atraure l’interès del públic. Sense necessitat de prémer cap botó podem continuar mirant capítols 

fins al final de la sèrie.  

Hi ha moltes sèries que tenen sis o set temporades, però de moment la més llarga de la història és 

una sèrie anglesa que es diu Coronation street, que es va començar a emetre l’any 1960 i que té més 

de 10.000 capítols! 

T’imagines com serà d’aquí a 50 anys alguna de les sèries que estàs veient?  

▪ Pensa una sèrie que t’agradi. 

▪ Explica l’argument en 5 línies i descriu tres personatges.  

▪ Creus que aquesta sèrie podria arribar a tenir 10.000 capítols? Per què? 

▪ Creus que t’interessaran aquest tipus de sèries quan siguis una persona adulta? Per què?  

▪ Saps si actualment fan sèries adreçades a persones de més de 70 anys? Quines? 

▪ Si no n’hi ha, quin creus que és el motiu? Pots demanar l’opinió a alguna persona gran, a la 

teva àvia o al teu avi.  

▪ Investiga i comparteix quines son les sèries que mireu a casa teva segons les diferents 

franges d’edat de les persones que hi conviviu.  

 

Activitat 2. Digues com et sents i et diré quina sèrie pots mirar 

Es proposa treballar la relació entre les emocions i les sèries que consumeixen els adolescents. En 

petit grup es demana que les classifiquin a partir dels criteris que considerin oportuns, en funció de 

l’estat d’ànim i, finalment, es comparteixen entre tot el grup classe.   

 

Al web d’Adolescents.cat trobaràs un apartat que es diu Digues com et sents i et diré quina sèrie 

mirar.  

1- Primer, escriu totes les sèries que estàs veient actualment i el temps diari que hi dediques.  

https://www.enciclopedia.cat/ec-gec-0110607.xml
https://diariodelcineasta.com/historia-series-de-television/
https://www.youtube.com/c/coronationstreet/featured
https://www.adolescents.cat/noticia/46518/digues-et-sents-et-dire-quina-serie-mirar
https://www.adolescents.cat/noticia/46518/digues-et-sents-et-dire-quina-serie-mirar
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Es proposa analitzar les sèries preferides de l’alumnat en petit grup amb l’objectiu de tenir un mapatge 

de totes les que segueixen diferenciades per gènere i per l’argument que tracten. Cada grup ha de fer 

un llistat, classificar les sèries segons el gènere (drama, comèdia, ciència-ficció, suspens, terror, 

aventura, musical i altres), fer-ne una breu sinopsi i explicar un motiu de per què li agrada en relació 

amb l’argument de la narració i també a l’estètica audiovisual (plans, moviments de càmera, 

il·luminació, tonalitats, construcció de l’espai, música, etc.). Aquesta reflexió és per introduir la 

importància del llenguatge audiovisual en la narració de l’activitat següent.  

 

 

 

2- Segon, posa en comú el punt anterior i classifiqueu en petits grups les sèries segons els 

criteris que considereu més oportuns en funció del vostre estat d’ànim 

3- Tercer, digues com et sents i, a partir de la classificació anterior, recomaneu-vos sèries i 

parleu del temps de consum diari o setmanal que hi penseu dedicar. 

4- Quart, quins beneficis creus que t’aporta mirar una sèrie segons el teu estat d’ànim? 

5- Cinquè, comparteix la classificació que heu fet sobre les sèries i les reflexions o conclusions 

a les quals heu arribat amb tot el grup-classe. 

 

Activitat 3. Utopies, amor romàntic i altres temes 

 

 

 

 

 

Acabem de veure com les sèries es poden relacionar i recomanar segons el nostre estat d’ànim. Ara 

ens fixarem en el seu gènere i el seu argument per tractar-les des d’un altre punt de vista i fer-ne un 

mapatge.  

En grup petit:  

▪ Escolliu les dues sèries que més us agradin i completeu aquesta graella:  

Títol de la sèrie  

Gènere (drama, comèdia, 
ciència-ficció, suspens, 
terror, aventura, musical i 
altres) 

 

Nombre de temporades  

Nombre de capítols  

Any de producció  

Sinopsi 
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Per què m’agrada? 

 

Comenta un aspecte sobre 

l’argument de la narració i 

un altre sobre l’estètica 

audiovisual (la confecció) 

que et cridi més l’atenció 

 

▪ Quan hàgiu acabat, ho podeu posar en comú amb la resta de la classe i fer un mapa de totes 

les sèries en relació amb el gènere i també a l’argument que tracten. Per exemple, una sèrie 

dramàtica pot parlar de l’amistat entre adolescents, i una d’aventures també pot coincidir en 

el mateix tema. A partir d’aquesta doble anàlisi, vegeu a quines conclusions arribeu sobre el 

gènere més vist a classe i els arguments més comuns.  

 

 



ENTRETENIMENT | Cinema, més que entreteniment 
 

UNITAT DIDÀCTICA 8 | Cinema, més que entreteniment  15 

SESSIÓ 2. MIRAR AMB ATENCIÓ QUAN PARLEM DE 
ROMANTICISME 

Activitat 4. L’amor romàntic a les sèries, el què i el com  

Es proposa iniciar l’activitat amb un breu debat focalitzat sobre com s’explica i mostra l’amor 

romàntic a les sèries. Per començar, es recomana centrar el diàleg sobre el contingut, per reflexionar 

sobre la presència d’estereotips i arquetips a les sèries, així com també sobre els referents femenins 

(dona independent, forta, dèbil i submisa, etc.). Vegeu aquests dos articles com a referència. El 

primer és de La Vanguardia, en el qual col·labora M. José Masanet, i es titula: Televisión: la 

diversidad viene de serie. El segon és de la mateixa autora, juntament amb Magdalena Fedele, i 

tracta més concretament sobre els models d’atracció i d’aspiració dels i les adolescents mostrats 

a les teen series espanyoles. 

Després es mostrarà com es narra el contingut des del punt de vista del llenguatge audiovisual. 

L’amor romàntic fa servir plans curts, primers plans, pla contra pla, mirades, temps dilatats, 

tonalitats càlides, banda sonora (música extradiegètica que acompanya emocionalment la narrativa 

romàntica), moviments de càmera que uneixen les mirades dels personatges i també tenim una 

sèrie de motius visuals (carícies, primers petons, etc.). 

S’han seleccionat breus fragments de dues sèries: Por 13 razones (13 Reasons Why), sèrie de 

televisió americana de misteri i drama adolescent, i Los Protegidos, sèrie de televisió espanyola de 

ciència-ficció que combina elements de drama i fantasia. Els adolescents que s’enamoren a Por 13 

razones son la Hannah i en Clay. Cal tenir en compte que son dos personatges que juguen amb 

arquetips clàssics (de l’amor redemptor en aquest cas) i els inverteixen, és a dir, la Hannah és la 

noia rebel i decidida i el Clay és el caring boy. Segons Artsmedia, el 2021 apareixeran nous capítols 

d’aquesta sèrie d’èxit que finalitzà la primera temporada a l’abril del 2010.  

Els adolescents que s’enamoren a Los Protegidos son la Sandra i en Culebra. Vegeu l’argument de 

la sèrie i una descripció sobre els personatges en aquesta entrada de la Viquipèdia. Viuen a la fictícia 

localitat de Valle Perdido fent-se passar per la família Castillo Rey perquè tots tenen poders 

sobrenaturals.  

A partir de dos petits fragments de cada una de les sèries que heu escollit en l’activitat anterior, es 

proposa observar amb atenció els recursos estètics que fa servir la ficció per representar l’amor 

romàntic. Per això, es recomana començar consultant aquesta pàgina:  

 

 

4.1 Obrim el debat 

Recuperem de l’activitat anterior com s’explica i es mostra l’amor romàntic a les diferents 

sèries per fer-ne un petit debat. 

Autoria  Pàgina web 

Aula Mèdia Llenguatge cinematogràfic 

https://www.lavanguardia.com/cultura/culturas/19700101/49733697440/lgbtq-netflix-series-television.html
https://www.lavanguardia.com/cultura/culturas/19700101/49733697440/lgbtq-netflix-series-television.html
https://ca.wikipedia.org/wiki/Los_protegidos
https://llenguatgecinematografic.aulamedia.org/
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▪ Com son les parelles que més us agraden? 

▪ Després de comentar-ho, ompliu les dues graelles següents. Una graella és pels 

personatges femenins i l’altra pels masculins. 

Personatge 
femení 

Fitxa oficial 
Característiques 

físiques 
Característiques 

socials 
Característiques 

psicològiques 

 Títol de la sèrie:  

 

 

Paper que hi 
desenvolupa:  

 

 

Constitució:  

 

 

Vestimenta: 

Classe social:  

 

Família:  

 

Oci:  

Personalitat:  

 Títol de la sèrie:  

 

 

Paper que hi 
desenvolupa:  

 

 

Constitució:  

 

 

Vestimenta:  

Classe social:  

 

Família:  

 

Oci: 

Personalitat: 

 Títol de la sèrie:  

 

 

 

Paper que hi 
desenvolupa:  

Constitució:  

 

 

 

Vestimenta: 

 

 

 

Classe social:  

 

Família:  

 

Oci: 

Personalitat: 



ENTRETENIMENT | Cinema, més que entreteniment 
 

UNITAT DIDÀCTICA 8 | Cinema, més que entreteniment  17 

Personatge 
masculí 

Fitxa oficial 
Característiques 

físiques 
Característiques 

socials 
Característiques 

psicològiques 

 Títol de la sèrie:  

 

 

Paper que hi 
desenvolupa:  

 

 

Constitució:  

 

 

Vestimenta: 

Classe social:  

 

Família:  

 

Oci:  

Personalitat:  

 Títol de la sèrie:  

 

 

Paper que hi 
desenvolupa:  

 

 

Constitució:  

 

 

Vestimenta:  

Classe social:  

 

Família:  

 

Oci: 

Personalitat: 

 Títol de la sèrie:  

 

 

 

Paper que hi 
desenvolupa:  

Constitució:  

 

 

 

Vestimenta: 

 

 

 

Classe social:  

 

Família:  

 

Oci: 

Personalitat: 

▪ A partir de la informació que heu recollit a les graelles, investigueu si els personatges 

femenins i masculins responen a algun arquetip o no, per exemple: el noi rebel i 

irresponsable, la noia popular, la noia cuidadora i responsable... I ho podeu afegir a la 

columna de les característiques psicològiques.  
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▪ Comenteu el que considereu més rellevant sobre els rols i referents de cada personatge en 

funció del seu gènere.  

▪ T’identifiques amb algun d’aquests personatges? Explica amb quin i per quin motiu.  

 

4.2 Analitzem fragments de sèries 

A continuació ens fixarem en quins recursos audiovisuals es fan servir per mostrar-nos 

aquest amor romàntic a les sèries: els tipus de plans, la música, les tonalitats, l’angulació, la 

il·luminació, etc. Visualitza els següents fragments breus que proposem sobre les sèries Los 

Protegidos i Por 13 razones. Digues què mostren i com ho fan.  

Sobre llenguatge audiovisual pots consultar aquesta pàgina web: 

 

 

Fragments de les sèries:  

▪ Què ens mostra? Explica-ho en una línia.  

▪ Fixa’t en com cada vegada els plans son més curts i propers. Què fan servir un zoom o un 

travelling?  

▪ Què ens mostra? Explica-ho en una línia. 

▪ Com ens ho mostra? Com descriuries la música? I la il·luminació? Fixa’t en l’angulació de la 

càmera per mostrar-nos l’escena.  

▪ Què ens mostra? Explica-ho en una línia. 

▪ Per què creus que hi surt un moment la família? Quin paper hi pot tenir? 

▪ Com ens ho mostra? Fixa’t en com són les tonalitats per mostrar l’enamorament, el motiu 

visual de les carícies i la quantitat de plans curts. 

Autoria  Pàgina web 

Aula Mèdia Llenguatge cinematogràfic 

Sèrie Fragment Enllaç:  Duració 

Los 
Protegidos 

1 https://www.youtube.com/watch?v=4CTXqbQ_OII 2:35 

Sèrie Fragment Enllaç:  Duració 

Los 
Protegidos 

2 https://www.youtube.com/watch?v=ydafIRz2KtU 2:01 

Sèrie Fragment Enllaç:  Duració 

Por 13 
Razones 

1 https://www.youtube.com/watch?v=X-bPCCGOIns 1:07 

https://llenguatgecinematografic.aulamedia.org/
https://www.youtube.com/watch?v=4CTXqbQ_OII
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▪ Què ens mostra? Explica-ho en una línia.  

▪ Com ens ho mostra? Fixa’t en com ens mostra estèticament la construcció passional a partir 

de com és el muntatge i la música.  

 

Activitat 5. Semblava més fàcil! 

Prendre consciència de tot el procés de creació audiovisual, de la gran quantitat de professionals 

que intervenen en una producció i de les competències i habilitats que s’han de tenir per 

desenvolupar-les. Per ajudar-los a prendre consciència de la influència dels estereotips que tots 

tenim interioritzats, se’ls hi pot preguntar quins oficis han posat en masculí, quins en femení i per 

què. 

Has pensat mai per què són tan llargs els crèdits de les sèries i pel·lícules? En aquests enllaços 

trobaràs informació sobre els oficis relacionats amb el cinema, com ara: director/a, productor/a, 

tècnic/a de so, tècnic/a de llum, muntador/a i un llarg etcètera. A més, en els títols de crèdit de les 

pel·lícules o sèries hi apareixen molts professionals.    

Consulta aquests enllaços: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sèrie Fragment Enllaç:  Duració 

Por 13 
Razones 

2 https://www.youtube.com/watch?v=tChdVQ3_uFw 1:18 

Autoria Data Article 

Petit Sàpiens - El cinema, quin gran invent! 

Autoria Data Article 

Participa Méliès 
EduCaixa 

4/06/2018 Alice Guy: una pionera oblidada 

Autoria Data Article 

Judith Vives  

 

Junior Report 
7/02/2020 Els oficis del cinema 

Autoria Data Vídeo Durada 

Francisco Arjona 

 

Triangle Entertainment 
4/01/2019 

Curso Cine: El equipo humano en una 
producción cinematográfica 

6:05 min 

https://www.petitsapiens.cat/un-viatge-al-passat/cinema-invent_203038_102.html
https://www.participamelies.com/ca/2018/06/04/alice-guy-una-pionera-oblidada/
https://junior-report.media/els-oficis-del-cinema/
https://www.youtube.com/watch?v=QEyuxWePzcw
https://www.youtube.com/watch?v=QEyuxWePzcw
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Amb tota aquesta informació:  

▪ Fes una llista amb tots els oficis relacionats amb el cinema. 

▪ Digues quins consideres masculins i quins femenins. Per què? 

▪ Tria els dos oficis que t’agradin més. Descriu en què consisteixen i explica les competències 

i habilitats que s’han de tenir per desenvolupar-los.  

 

 

Autoria Data Web 

ESCAC - https://escac.com/ca/ 

Autoria Data Web 

eduCAC - Tutorials per aprendre a fer un projecte audiovisual 

https://escac.com/ca/
https://www.educac.cat/professorat/moduls-instrumentals
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SESSIÓ 3. SERIÒFILS I CRÍTICS 

Activitat 6. Som crítics! 

Es proposa fer una crítica d’una sèrie de temàtica amorosa en format multimodal a partir dels 

coneixements apresos i de diferents models.  

Ara ens toca fer de crítics:  

Al web El cinèfil.cat hi trobaràs moltes recomanacions, entrevistes i reportatges relacionats amb 

sèries. També hi ha crítiques sobre pel·lícules i sèries. A més, en alguns reportatges sobre sèries 

també ens ofereixen un veredicte final.  

El model que segueixen per fer la crítica és el següent:  

 

 
 

Amb tot, et mostrem un altre exemple de la mateixa web, però amb una crítica més argumentada, 

com la que hauràs de fer tu, i amb el veredicte final:  
 

 

Ara, fes-ho tu, tria una sèrie que tracti el tema de l’amor romàntic, fes la crítica i emet el veredicte 

seguint la mateixa estructura dels exemples anteriors. La crítica ha de tenir un mínim de 10 línies, 

fotografies i algun tràiler. Recorda afegir-hi algun aspecte estètic dels que s’han treballat que trobis 

rellevant. Quan ho tinguis fet, podeu compartir totes les del grup a la xarxa o a algun repositori per 

compartir-les a l’institut.

Autoria Data Article 

El cinèfil.cat 16/12/2019 “Merí: Sapere Aude”: la curiositat per descobrir-nos 

https://elcinefil.cat/category/critica/series/
https://elcinefil.cat/2019/12/16/merli-sapere-aude-la-curiositat-per-descobrir-nos/
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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: Televisión: la diversidad viene de serie 

Descripció: Article d’Isabel Gómez Melenchón, publicat a La Vanguardia, en el qual analitza com 

des de fa uns anys les sèries estan optant, en alguns caos, per introduir major diversitat en el 

seu repertori de personatges i rols. L’autora de l’article reflexiona al voltant dels motius 

d’aquests canvis i conclou que “la televisió diversa és més entretinguda, és a dir, millor televisió”.  

Aplicació: La lectura d’aquest article pot ser útil per obrir un debat al voltant de temes com els 

següents: qüestionar-nos si la introducció de la diversitat en la ficció respon a la voluntat de 

voler oferir una major i millor representació de la realitat social o a un acte de compliment de 

“quotes”; reflexionar sobre el paper que juga l’audiència en la incorporació d’aquests canvis en 

el món cinematogràfic i televisiu; aprendre a analitzar els rols dels personatges de forma 

qualitativa i no només quantitativa; valorar l’impacte que poden generar les sèries i pel·lícules 

en la normalització de certes realitats, etc.  

 

▪ Publicació: El “chico malote” y la “chica responsable”: modelos aspiracionales y 

representaciones juveniles en las teen series españolas 

Descripció: Article de les investigadores Maria-José Masanet i Maddalena Fedele en el qual 

identifiquen i analitzen quins tipus de personatges de ficció de les sèries adolescents o juvenils 

atrauen més als mateixos adolescents. La seva anàlisi incorpora la perspectiva de gènere.   

Aplicació: Documentació per aprofundir sobre la influència que exerceixen els personatges de 

ficció sobre el públic adolescent.  

 

▪ Llibre: Emociones en serie 

Descripció: Llibre de Manel Güell. La tesi del llibre és que darrere de tota decisió ètica s’amaga 

una emoció. I l’autor ho exemplifica amb les conductes de diversos personatges de les sèries de 

televisió i també de les persones en la seva vida quotidiana:  

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

 

▪ Web: Fuera de series 

Descripció: Web que ens ofereix notícies, articles, entrevistes, podcasts, etc. sobre sèries 

actuals.  

Aplicació: Per estar al dia de les últimes novetats sobre sèries, poder consultar opinions i 

crítiques, descobrir detalls interessants dels creadors/es, conèixer recomanacions, etc.  

 

https://www.lavanguardia.com/cultura/culturas/19700101/49733697440/lgbtq-netflix-series-television.html
https://palabraclave.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/article/view/8759
https://palabraclave.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/article/view/8759
https://comanegra.com/esp/libro-practico/408-emociones-serie.html
https://fueradeseries.com/
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▪ Publicació: Joves, amor i sèries de televisió. Incidència de l’alfabetització audiovisual en la 

(re)interpretació dels relats amorosos televisius 

Descripció: Estudi de Sue Aran, Pilar Medina, Rosa-Àuria Munté i Miquel Rodrigo, en el qual 

analitzen la capacitat de les persones joves de descodificar les estratègies discursives de la 

ficció seriada com a partícips en la construcció d’estereotips amorosos.   

Aplicació: Documentació per al professorat o per qui vulgui aprofundir sobre com els estereotips 

de la ficció televisiva poden influenciar la nostra identitat.  

 

▪ Article: Las 11 mejores cuentas de YouTube para aprender de cine 

Descripció: Article de Mireia Mullor, publicat a Fotogramas, en el qual recomana diversos 

comptes de YouTube que destaquen perquè ens acompanyen a descobrir noves teories, lectures 

i anàlisis sobre pel·lícules.  

Aplicació: Article molt útil per a les persones més cinèfiles, que podran conèixer canals de 

YouTube dedicats, específicament, a desvelar tot un conjunt de detalls tècnics, artístics i 

creatius per entendre i analitzar millor les pel·lícules.  

 

 

Audiovisuals (vídeos de YouTube, pel·lícules, reportatges, documentals, conferències...) 

▪ Entrevista: El filòsof vilafranquí Manel Güell ha publicat el seu nou llibre Emociones en serie 

Descripció: Entrevista de RTV Vilafranca al filòsof Manel Güell, el qual presenta el seu nou llibre 

Emociones en serie. Segons explica Güell, el llibre suggereix un diàleg entre emocions i ètica a 

partir de les sèries de televisió, ja que Güell analitza les conductes dels personatges de sèries 

televisives com ‘Modern Family’, ‘Narcos’ i ‘Black Mirror’. 

Aplicació: La visualització d’aquest vídeo pot servir per aproximar-se a la trajectòria de l’autor, 

el qual ha escrit diversos llibres sobre intel·ligència emocional i aposta per l’educació en valors 

i emocions com una part fonamental del procés d’aprenentatge al llarg de la vida.    

 

▪ Vídeo: Maria-José Masanet. La ficció distòpica i la realitat del covid-19 

Descripció: La professora de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de 

Barcelona, Maria-José Masanet, ens parla en aquest vídeo de com la creació i projecció de 

distopies en el camp de les sèries i les pel·lícules ha anat en augment des de finals del segle XX 

i, especialment, en els darrers anys; compara com els canvis sociopolítics globals i les nostres 

preocupacions diàries influencien directament en la creació de les narratives audiovisuals i fa 

una crida per potenciar les utopies en uns moments de crisi com els actuals.  

Aplicació: La visualització d’aquest vídeo pot ser útil per reflexionar sobre com les temàtiques i 

els missatges que rebem a partir de les sèries o pel·lícules que veiem tenen una relació directa 

amb el context històric en què vivim.  

 

▪ Vídeo: No Te Confundas 

Descripció: Les estudiants de Batxillerat Marina López, Júlia Pavía, Núria Mestre i Georgina Vidal 

van centrar el seu treball de recerca en l’estudi de l’evolució del paper de la dona al cinema, a 

partir de l’anàlisi de vint pel·lícules que han estat guanyadores del premi Oscar a millor actriu. 

En la seva recerca comparen els films de la dècada de 1960 amb els de la dècada de 2010 a 

https://ddd.uab.cat/pub/artpub/2011/125950/quacac_a2011m6n36p115.pdf
https://ddd.uab.cat/pub/artpub/2011/125950/quacac_a2011m6n36p115.pdf
https://www.fotogramas.es/noticias-cine/g23246633/mejores-cuentas-youtube-para-aprender-cine/
https://www.rtvvilafranca.cat/2017/02/filosof-vilafranqui-manel-guell-ha-publicat-nou-llibre-emociones-serie/
https://www.ub.edu/ubtv/es/video/maria-jose-masanet-la-ficcio-distopica-i-la-realitat-del-covid-19
https://www.youtube.com/watch?v=WyuHZQxwD7A


ENTRETENIMENT | Cinema, més que entreteniment 

UNITAT DIDÀCTICA 8 | Cinema, més que entreteniment  24 

partir de conceptes com el respecte, la independència, la maternitat, la sexualitat o la violència. 

Com a conclusió de la investigació presenten la seva pròpia producció: un videoclip amb el tema 

No te confundas, en el qual es veuen ombres xineses de dones-marioneta, les quals acaben 

tallant els fils que les manipulen. Elles mateixes han compost la música i la lletra. La lletra de la 

cançó l’han creat a partir d’un seguit de frases extretes de les pel·lícules estudiades i també a 

partir de frases aportades per elles.  

Aplicació: Per conèixer creacions fetes per alumnes adolescents i agafar idees sobre com es pot 

optar per utilitzar el llenguatge audiovisual per presentar, per exemple, els resultats d’una 

investigació.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 


