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Les imatges formen part de les experiències que 
alimenten els coneixements, el pensament, les 
emocions i les referències simbòliques que confi-
guren les identitats personals i socials. La interac-
ció creativa i l’acció reflexiva a partir de material 
audiovisual pot contribuir a una ampliació dels 
imaginaris, una major inclusió social dels i les par-
ticipants i una millora de la convivència. 

Per aquesta raó, aquest mòdul formatiu es de-
senvolupa a través de dinàmiques creatives i de 
suport de l’educació visual que faciliten eines per 
adquirir competències socials com el reconeixe-
ment d’un/a mateix/a, dels altres i de la gestió dels 
conflictes. Així, es pretén contribuir a la cohesió 
de grup i la participació social de l’alumnat a tra-
vés d’activitats i propostes vinculades de diverses 
maneres a la cultura audiovisual.

Es tracta d’un mòdul formatiu de 30 hores que 
s’adreça a professionals de centres de formació 
per a adults que estiguin desenvolupant la seva 
tasca amb grups de menors no acompanyats. 

El propòsit és subministrar materials d’anàlisi, 
com ara fragments de pel·lícules, publicitat, foto-
grafies, cançons, etc. i oferir-los com a material de 
treball, tot proposant una dinàmica per a l’aplica-
ció educativa i suggerint algunes indicacions que 
facilitin la seva interpretació.

Mitjançant les qüestions plantejades a cada ac-
tivitat, la persona dinamitzadora podrà acompa-
nyar el procés i adaptar les respostes i interpre-
tacions segons el grup de joves amb qui estigui 
treballant. En la descripció de les activitats es 
detalla la metodologia així com devolucions 
clares, per tal d’acompanyar al màxim la posada 
en pràctica del mòdul.

Tots els continguts suggerits tenen en compte la 
perspectiva de gènere i interseccional tant pel que 
fa a les dinàmiques proposades com a l’autoria 
dels materials audiovisuals i la diversitat en les 
seves representacions.

Els objectius generals del mòdul són els 
següents:

 f Entendre la contribució de la cultura audiovi-
sual a la construcció i enriquiment dels imagina-
ris personals i col·lectius a través de processos 
d’identificació i representació.

 f Promoure la reflexió sobre la pròpia identitat i 
sobre les relacions que cadascú estableix amb el 
seu entorn proper i la societat en què viu. 

 f Analitzar el paper dels mitjans de comunicació 
en la transmissió de valors i estereotips i en la 
invisibilització de determinades identitats.

 f Constatar que les imatges que ens ofereixen 
dels mitjans de comunicació són representacions 
construïdes d’acord amb una tradició cultural i uns 
valors concrets i, per tant, parteixen d’una pers-
pectiva ideològica determinada.

 f Explorar el potencial expressiu de l’art, espe-
cialment les creacions audiovisuals, per a trans-
metre idees pròpies, visibilitzar problemàtiques i 
proposar models alternatius.

Per més que totes les temàtiques estan interrela-
cionades, el mòdul està estructurat 
de manera evolutiva. Per  consegüent, és acon-
sellable desenvolupar les activitats seguint l’ordre 
indicat en els blocs. Aquests blocs estan tempora-
litzats en un total de 30 hores, calculades pensant 
en grups de 15-20 joves aproximadament, que es 
distribueixen de la següent manera: 

• Bloc 1. Qui soc jo?: 10 hores
• Bloc 2. Qui tinc al costat?: 9 hores
• Bloc 3. Som qui es pensen que som?: 11 

hores

A part de la recomanació temporal, cada activi-
tat compta amb uns objectius propis, la relació de 
material que requereix i la metodologia i orientaci-
ons necessàries per a portar-la a la pràctica.



bloC 1. 
Qui soc jo?

p Retrat de Marie Therese Walter de Pablo Picasso (versionat per Kim Dong-Kyu) - 2013
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ConTexTualiTzaCió

La identitat és aquell conjunt de característi-
ques que fan que una persona o comunitat sigui 
ella mateixa. Malgrat això, els elements que in-
tegren la nostra identitat no són innats, sinó que 
els adquirim mitjançant el procés de socialitza-
ció. És a dir, la suma de tots els aprenentatges 
que tenen lloc a l’escola i a l’entorn familiar i 
social incideixen de forma directa en la cons-
trucció de la nostra identitat.

En aquest sentit, els mitjans de comunicació hi te-
nen un paper molt important, ja que nodreixen el 
nostre imaginari i condicionen la nostra percepció 
a través de la repetició de models que tendeixen a 
ser estereotipats i poc representatius de la diver-
sitat que caracteritza les societats actuals.

No obstant això, la cultura audiovisual i l’art en 
general no només intervenen en el procés de 
formació d’identitats oferint models i imatges de 
referència, sinó també espais de llibertat en què 
proposar alternatives i reivindicar la diversitat 
invisibilitzada.

objeCTius

 f Entendre la contribució de la cultura audiovi-
sual a la construcció dels imaginaris personals i 
col·lectius a través de processos d’identificació. 

 f Analitzar el paper dels mitjans de comunicació 
en la transmissió de valors i estereotips i en la 
invisibilització de determinades identitats.

 f Afavorir la reflexió sobre la pròpia identitat i la 
mirada positiva envers l’heterogeneïtat del grup. 

 f Ampliar l’imaginari personal i col·lectiu al vol-
tant de la imatge d’un/a mateix/a: des dels cossos 
fins a les expectatives de futur i els desitjos propis. 

 f Generar respostes creatives a partir de l’ela-
boració d’autorepresentacions que qüestionin els 
estereotips, tinguin en compte la diversitat de les 
expressions del gènere i promoguin l’autoestima. 
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1. miralls, màscares i 
selfies. la construcció de 
la identitat

Potser us ha passat que...

La construcció de la pròpia personalitat i l’auto-
coneixement són factors essencials per al crei-
xement d’una persona. Es tracta de processos 
que s’inicien a la infantesa i es desenvolupen 
al llarg de tota la vida. Un dels moments àlgids 
d’aquesta evolució té lloc durant l’adolescència 
i la joventut, dues etapes de reivindicació de la 
pròpia individualitat i l’acceptació de la imatge 
d’un/a mateix/a, entre d’altres.

La construcció d’aquesta identitat està deter-
minada pels agents socialitzadors de l’entorn i 
troba una gran importància en els vincles com-
partits, que permeten generar afinitats i també 
desavinences.

Descripció: dinàmica de presentació que 
afavoreix el coneixement del grup, l’autoestima i 
la presa de consciència de diferents elements que 
conformen la pròpia identitat.

intenció educativa: 
 f Identificar alguns dels elements que confor-

men la nostra identitat, individual i com a grup.
 f Generar i/o enfortir els vincles entre les perso-

nes integrants del grup.

Temps: 30 minuts

material: 
• Cadires (una per participant)

• Espai ampli en el qual poder-se moure

Desenvolupament: ens posem fent un 
cercle, asseguts/des a les cadires, i una perso-
na voluntària es col·loca al mig de la rotllana. La 
persona central explica algun aspecte de la seva 
identitat que cregui que pot tenir en comú amb la 
resta de membres del grup. Per fer-ho, fa servir la 
fórmula: “Potser us ha passat que...” i acaba la fra-
se amb allò que consideri. Per exemple: una afició, 
el mes de l’any en què ha nascut, un llibre que li 
hagi agradat, un lloc on se sent còmode, la música 
que escolta, un tret del seu caràcter, quelcom que li 
molesti, una situació en què s’hagi trobat...

Un cop anunciada la frase, totes aquelles perso-
nes que comparteixin l’afirmació hauran de can-
viar de lloc. En aquest moment, la persona del 
centre ha de trobar una cadira per seure, mentre 
que un nou jugador/a quedarà al mig. Repetim la 
dinàmica fins que tothom hagi proposat una frase 
almenys una vegada.

orientacions: per tal que la dinàmica sigui 
més enriquidora, podem animar els i les joves a 
buscar temes diferents, per tal de no repetir els 
que ja hagin sortit. D’aquesta manera, podrem 
posar l’atenció en elements diversos i adonar-nos 
que qui som, la nostra identitat, està formada per 
múltiples aspectes: edat, manera de ser, lloc d’ori-
gen, aspecte físic, gustos, desitjos, ideologia... 

Com a tancament, podem recopilar tots els temes 
que han anat sortint. Alhora, podem convidar el 
grup a reflexionar sobre allò que han observat du-
rant la dinàmica: han trobat coses que tenien en 
comú? Ha estat difícil buscar les coincidències? 
Tothom compartia totes les situacions? Què pas-
sava en aquests casos?

p Storytelling, Tang Yau Hoong - 2011
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Personatges amb dues cares

Els personatges que apareixen a les pel·lícules, 
sèries i històries en general són un factor que in-
flueix de manera directa en la construcció de la 
nostra identitat perquè podem identificar-nos amb 
ells i les seves situacions, creences, inquietuds i 
manera de veure el món. Aquest vincle emocio-
nal fa que ens comparem amb ells i ens hi sentim 
atrets o els admirem. D’aquesta manera, influei-
xen en el nostre sistema de valors i contribueixen 
a configurar les nostres expectatives.

Per aquest motiu, analitzar els personatges que 
formen part del nostre imaginari és una bona eina 
per a aprofundir en el procés d’autoconeixement. 
Identificar allò que ens atrau o ens desagrada 
dels personatges ens pot donar claus de lectura 

de la nostra manera de ser. Alhora, observar els 
judicis que emetem sobre els protagonistes i an-
tagonistes, ens ajuda a reflexionar sobre la nostra 
mirada ètica.

Descripció: dinàmica reflexiva que ens per-
met d’identificar els valors dels personatges de 
ficció, observar quins d’ells ens atrauen o ens 
desagraden i, alhora, relativitzar la seva classifi-
cació en “bons” i “dolents”.

intenció educativa:
 f Prendre consciència que els personatges del 

cinema i les sèries són una font de models 
amb els quals podem identificar-nos i dels 
quals podem extreure maneres de ser i actuar.

 f Aprofundir en l’autoconeixement a través de 
la identificació de valors que ens atrauen o 
pels quals sentim rebuig.

 f Qüestionar l’encasellament i prejudici a l’hora 
d’analitzar un personatge.

Temps: 30 minuts

material:
• Fulls A5
• Targetes o notes adhesives
• Llapis o bolígrafs
• Massilla adhesiva, cinta adhesiva o xinxetes
• Parets lliures per a penjar fulls
• Taules i cadires

p Twins, Monica Garwood - 2016



Del  mirall  a  YouTube 8

Desenvolupament: repartim a cada par-
ticipant dos fulls en blanc iguals. Demanem que 
pensin en dos personatges de ficció: un a qui els 
agradaria assemblar-se i un a qui voldrien derro-
tar si fossin els superherois o les superheroïnes 
d’una pel·lícula. Al costat o sota del nom, recoma-
nem que escriguin la sèrie o pel·lícula on apareix 
el personatge per tal que sigui fàcil de reconèixer. 
Un cop els han escollit, han d’escriure el seu nom, 
un en cada full dels que els hem donat. Recollim 
totes les propostes, les barregem i les pengem a 
les parets de la sala.

Un cop penjades, tothom ha de mirar els perso-
natges proposats, escriure  en una nota adhesi-
va un adjectiu per a cada personatge i penjar-la 
sota. Demanem que intentin proposar la paraula 
sense llegir què han opinat la resta de companys/
es i provant d’imaginar el motiu pel qual algú ha 
proposat aquell personatge (sigui un motiu posi-
tiu o bé negatiu). 

Tornem a seure i llegim les paraules que han sor-
git per a cada personatge. Valorem les diferents 
propostes i intentem de veure les dues cares del 
personatge: en quins aspectes ens hi voldríem 
assemblar? En quins no? 

orientacions: com a tancament de l’acti-
vitat, podríem organitzar un petit debat sobre si 
consideren que els personatges que apareixen a 
les històries influeixen en la seva manera de ser. 
Podem utilitzar exemples concrets de la seva ex-
periència: algun cop us heu volgut assemblar al 
personatge d’una pel·lícula o llibre? Algun cop us 
heu trobat en una situació que us hagi recordat a 
l’argument d’una història? Conèixer la història us 
ha fet actuar d’una manera o altra?
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selfies amb història

L’acció de retratar-se recorre tota la història de la 
representació: des de les mòmies de l’Antic Egipte, 
passant pels bustos de marbre de l’Imperi romà, 
els retrats encarregats per reis i poderosos als pin-
tors i fins als retrats fotogràfics del segle XIX. 

L’autoretrat és el fet de retratar-se un/a mateix/a i 
també ha estat una pràctica humana des de l’anti-
guitat. Actualment és molt popular gràcies a la 
facilitat i la immediatesa de fer-se una fotografia, 
una selfie; però al llarg de la història s’han utilitzat 
tècniques molt diverses: escultura, pintura, colla-
ge, il·lustració, vídeoart...

Descripció: breu recorregut per la història de 
l’autoretrat i proposta creativa de fer-nos-en un 
partint del vincle amb el referent d’un/a artista.

intenció educativa:
 f Conèixer l’evolució de l’autoretrat tot obser-

vant la diversitat de tècniques, intencions i 
sensibilitats.

 f Explorar les possibilitats expressives de la 
fotografia o altres tècniques plàstiques per a 
crear un autoretrat sorgit d’un procés intros-
pectiu.

 

Temps: 1 hora

material:
• Material audiovisual de la carpeta “Selfies 

amb història”
• Projector i equip de so 
• Càmera de fotografies o dispositiu mòbil 

amb càmera
• De manera optativa, material per a dibuixar, 

pintar o fer collage

Desenvolupament: projectem la selec-
ció d’imatges referents a la història de l’autoretrat i 
proposem una breu reflexió sobre la necessitat de 
retratar-se, les diferents tècniques emprades, els 
significats de les imatges, què ens mostren dels i 
les artistes, de la seva personalitat i les diferents 
maneres d’aparèixer a la imatge (de manera di-
recta, en un reflex, una ombra...).

q Autoretrat, Vivian Maier -1954
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Plantegem la creació d’un autoretrat fotogràfic 
inspirat en alguna de les obres mostrades (o 
algun altre autoretrat que ells/es coneguin i els 
sembli suggeridor). Un cop han escollit l’obra, 
han de decidir quin element d’aquell autoretrat 
els servirà d’inspiració: l’emoció que transmet, la 
manera com es mostra l’artista, l’aspecte de la 
identitat en què se centra... També podem oferir 
la possibilitat de fer servir una altra tècnica (co-
llage, dibuix, pintura...) si és l’aspecte que els 
atrau de l’autoretrat de referència.

Finalment, cadascú posa un títol a la seva crea-
ció i les exposem totes. Comentem conjuntament 
els resultats fixant-nos en els mateixos elements 
que durant el visionat d’imatges. Si algú vol, pot 
explicar la seva obra. 

orientacions: durant la fase inicial de la 
creació de l’autoretrat, és important deixar espai 
per a investigar els autors i autores presentats per 
tal que els i les participants puguin connectar-hi i 
generar-hi vincles.

A l’hora de comentar les imatges i/o creacions, 
podem tenir en compte que hi ha autoretrats de 
molts tipus i sorgits de voluntats molt diverses. 
Hi ha autoretrats documentals, per a mostrar-se 
de manera el més realista possible; altres que se 
centren en la introspecció i el vessant emocional, 
encara que això requereixi allunyar-se de la re-
presentació fidedigna; alguns que utilitzen la prò-
pia imatge per a experimentar un recurs artístic; o 
d’altres que funcionen com a mitjà per a mostrar 
poder, seduir o reafirmar-se.
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màscares que parlen

La identitat és quelcom complex i sovint es fa 
difícil definir-la amb claredat. Alhora, conèixer la 
identitat d’algú altre és un procés complicat que 
pot estar obstaculitzat per prejudicis, estereotips 
o impressions superficials. A aquestes dificultats 
s’hi pot sumar el fet que la identitat és multidimen-
sional i canviant i que les persones no sempre ens 
mostrem de la mateixa manera, sinó que podem 
adaptar-nos als diferents contextos comunicatius, 
situacions o moments vitals.

Així doncs, hi ha un aspecte de la nostra identitat 
que es refereix a aquella part que en mostrem als 
altres. I podem deixar-la veure tota, reservar-ne 
algunes parts o, fins i tot, ocultar-la i fingir que 
som algú altre. En qualsevol dels tres casos, la 
màscara que hàgim triat parla de nosaltres.

Descripció: activitat de creació de personat-
ges a partir de la reflexió sobre la manera com 
ens mostrem als altres i la possibilitat d’actuar di-
ferent en funció de la situació en què ens trobem.

intenció educativa: 
 f Comprendre que la identitat no és fixa: evo-

luciona i flueix en funció de les diferents situ-
acions en què ens trobem i amb la interacció 
amb altres persones.

 f Prendre consciència que les identitats són 
complexes i que la imatge que tenim els 
uns dels altres pot ser només una part de la 
seva personalitat.

 f bservar la manera com ens formem una imat-
ge de les persones que ens envolten a través 
d’un exercici creatiu.  

Temps: 1 hora

material:
• Material audiovisual de la carpeta “Màsca-

res que parlen”
• Projector i equip de so
• Càmera de vídeo o dispositiu mòbil amb 

càmera
• Trípode
• Fulls A4
• Llapis o bolígrafs
• Pissarra
• Taules i cadires

p Screen Test Edie Sedgwick, Andy Warhol - 1964-66
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Desenvolupament: obrim la sessió en-
cetant un debat amb la pregunta: us mostreu tal 
com sou quan esteu amb altres persones? Con-
duïm el diàleg cap a la reflexió sobre què és l’au-
tenticitat, els diferents contextos comunicatius i/o 
socials en què intervenen els i les participants i 
sobre si una persona pot tenir moltes cares (i si 
totes elles formen part de la seva identitat o no-
més una és veritable).

Projectem els Screen Test d’Andy Warhol i dialo-
guem sobre què veiem de les persones retrata-
des, què en sabem i què en deduïm. 

Proposem a 4 persones voluntàries que pensin un 
posat (alegre, reservat, desafiant...), sigui sorgit 
del que creuen que els altres veuen en elles o bé 
un personatge inventat. Les voluntàries han de 
“posar-se” aquesta màscara que han imaginat i 
posar davant la càmera durant 1 minut. Seguint 
l’exemple dels Screen Test, la càmera ha d’estar 
fixa, ha de filmar preferiblement en blanc i negre 
i la persona gravada no pot parlar i ha de mante-
nir-se en el seu paper.

Un cop filmades les 4 peces, les visionem conjun-
tament. Després de la projecció de cada peça, de-
manem que pensin i comparteixin quina pregunta 
els agradaria fer-li a aquell personatge en base al 
que han vist i intuït d’ell en el minut de vídeo. Les 
apuntem totes a la pissarra o en papers.

Fem grups de 4 o 5 persones i proposem a cada 
grup que esculli un dels quatre personatges i n’in-
venti una història de vida: nom, qui és, d’on ve, 
a què es dedica, què li agrada... Tot seguit, han 
d’escriure un petit relat sobre el personatge. No 

cal que el text inclogui tota la informació que han 
imaginat per al personatge, tan sols que reflectei-
xi qui és, un aspecte de la seva vida o un tret de 
la personalitat. Finalment, es posen en comú els 
personatges creats i es llegeixen els relats. 

orientacions: la pregunta inicial de l’activi-
tat és complexa i pot generar controvèrsia sobre-
tot al voltant de l’autenticitat, quan s’està fingint, 
si la personalitat pot tenir facetes, etc. Durant la 
dinamització del debat, cal tenir clar que l’ob-
jectiu és la reflexió i no és necessari arribar a 
conclusions concretes. Per tal que sigui el més 
enriquidor possible, és important proposar que 
les opinions s’argumentin o s’exemplifiquin i re-
conduir el diàleg quan tendeixi al judici de ma-
neres de ser i/o actuar. 

Durant l’activitat creativa, s’ha de destacar que les 
persones gravades ja no són elles, sinó un per-
sonatge creat per elles. Així, tota l’activitat s’ha 
d’enfocar a analitzar el posat que elles proposen i 
allunyar-se del que coneixem d’elles a la realitat. 
En el moment d’imaginar la vida dels personat-
ges, procurarem que la persona gravada no si-
gui l’escollida del seu grup, ja que podria suposar 
més dificultós fer l’exercici d’abstracció.

Pel que fa al relat, podem acotar el tipus de text 
o bé donar llibertat creativa. Podem suggerir 
textos que vagin més enllà d’una descripció del 
personatge en tercera persona: una carta que 
escriu o rep, la narració d’un moment anecdòtic 
clau de la seva vida, una entrada al seu blog o 
diari, una conversa de xat, una publicació a les 
xarxes socials... 
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autoretratar-se a moments

L’acte comunicatiu no es dona només a través del 
llenguatge verbal (oral o escrit) sinó que parlem 
amb tot el cos. Dins la comunicació no verbal i no 
vocal trobem els gestos i també l’aparença, dos 
llenguatges que utilitzen fonamentalment el canal 
visual. Així doncs, la manera com ens movem i 
ens vestim comunica, forma part del que els altres 
perceben de nosaltres i poden ser factors definito-
ris de la nostra identitat.

De la mateixa manera, els objectes que fem ser-
vir, els productes que consumim i els espais que 
decidim habitar i transitar també donen informació 
sobre la nostra forma de viure i pensar. A més, 
tant en aquest cas com en el de l’aparença es 
tracta de missatges que donem de manera inevi-
table i potser involuntària.

Descripció: proposta creativa de fer-nos un 
autoretrat audiovisual i individual a través d’un 
recull de moments quotidians que reflecteixin la 
nostra identitat sense sortir-hi directament.

intenció educativa: 
 f Observar els aspectes no-verbals i no-corpo-

rals que formen part i/o parlen de la nostra identi-
tat: accions, gestos, objectes, espais...

 f Adquirir coneixements bàsics sobre alguns as-
pectes concrets del llenguatge audiovisual.

 f Experimentar amb les possibilitats del llenguat-
ge audiovisual per a fer una narració personal a 
través d’accions, objectes i espais. 

Temps: 2 hores

q Autoretrat, Lee Friedlander -1966
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material:
• Material audiovisual de la carpeta “Autore-

tratar-se a moments”
• Classificació dels tipus de plans a la carpeta 

“Autoretratar-se a moments”
• Projector i equip de so
• Càmeres de vídeo o dispositius mòbils amb 

càmera

Desenvolupament: comencem l’activitat 
preguntant-nos “Podem fer un autoretrat sense 
aparèixer?” Portem la reflexió a parlar de l’ob-
jectiu d’autoretratar-se (mostrar el nostre cos o 
reflectir la nostra manera de ser?) i de tots els 
elements que parlen de la nostra identitat de ma-
nera indirecta. Reflexionem sobre si la roba que 
portem, les marques que consumim, els llocs 
que habitem (quins i com són) comuniquen algu-
na cosa sobre nosaltres.

Projectem el fragment de Madame de... de Max 
Ophüls per seguir el col·loqui anterior i fer-lo 
derivar al llenguatge audiovisual i la manera 
com es presenta el personatge en aquesta es-
cena: què sabem de la protagonista? Com ho 
sabem? Podem destacar alguns tipus de plans: 
pla detall, pla mig... per introduir alguns concep-
tes clau de planificació (podeu veure la classifi-
cació dels tipus de plans).

Si volem aprofundir-hi, visualitzem els crèdits 
d’inici de la sèrie Dexter. En aquest cas, podem 
fer èmfasi que el que descriu el personatge no és 
tant les accions o objectes representats, que són 
bastant quotidians, sinó el tractament de les imat-
ges i el so: què tenen en comú les accions mos-
trades? De quina manera es mostren les accions? 
Com estan enquadrades? De quina manera està 
tractat el so? Quina sensació us dona? Com de-
duïu que és en Dexter?

Proposem que cadascú es faci un autoretrat sen-
se aparèixer de manera explícita, a través del 

tractament sonor i de mostrar situacions, objec-
tes i espais. Com a referent directe, mostrem Sel-
fportrait? de Maarten Boswijk i l’analitzem partint 
de les següents preguntes: què mostra aquest 
vídeo? Creieu que pot ser considerat un autore-
trat? Què podem saber del seu autor? A través 
del lloc on viu, de les accions que fa, dels objec-
tes que posseeix, de la selecció de moments que 
ens mostra. Quin tractament sonor s’ha donat a la 
peça? Què us suggereix?

En segon lloc, els aconsellem que facin una llis-
ta d’accions, espais i objectes que pensin que 
els representen o parlen d’ells/es. Tot seguit, 
han d’escollir quins d’aquests elements volen 
mostrar i de quina manera i també seleccionar 
els sons i/o músiques. 

És preferible que la gravació sigui en un pla se-
qüència, amb una sola presa, de manera que 
un cop hagin seleccionat les imatges i sons, cal 
que guionitzin la filmació tenint en compte quin 
recorregut farà la càmera i de quina manera in-
clouran el so sense haver d’afegir-lo posterior-
ment (des d’un altre dispositiu mòbil, encenent 
un ràdio, etc.). 

Un cop feta la tria i el guió, es graven les imatges 
(possiblement en espais fora del centre) i, el dia 
vinent, es fa una projecció comuna. Durant la pro-
jecció, no es diu qui ha fet l’autoretrat i entre tots/
es provem d’endevinar de qui és. 

orientacions: a l’hora de triar els elements 
que volen fer sortir al vídeo, podem acompa-
nyar-los fent-los pensar en allò que fan cada 
dia, objectes que per a ells/es siguin especials 
o els recordin una persona o moment concret, 
les seves aficions, desitjos pel futur, espais on se 
sentin còmodes... En cas que algú preferís cen-
trar-se a autorepresentar-se a través del tracta-
ment audiovisual (seguint el referent de Dexter), 
caldrà posar especial atenció en la tria de la mú-
sica i argumentar el tipus d’enquadraments, la 
gamma de colors, etc.
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2. més enllà de les 
normes. la representació 
de la diversitat

Venus i deesses; futbolistes i 
herois

 
La construcció de la identitat de gènere té lloc 
a través de la socialització diferenciada de ne-
nes i nens, a qui s’assignen tasques i pautes de 
comportament en funció d’allò que la societat ha 
establert tradicionalment. D’aquesta manera, la 
nostra societat propugna uns models de la femi-
nitat i la masculinitat que, en la cultura audiovi-
sual, es perpetuen a través de la construcció de 
personatges estereotipats.

Aquests arquetips són desiguals i desfavorables 
per a les dones, a qui s’associa amb el fet pri-
vat, dèbil, passiu, dependent i complaent; mentre 
que als homes se’ls vincula amb l’espai públic, la 
força, l’aventura, l’agressivitat i el domini. Actual-
ment, però, trobem algunes produccions que pro-
posen una transformació dels models normatius.

Descripció: anàlisi dels models arquetípics 
de la feminitat i la masculinitat i recerca d’alter-
natives i dissidències en les produccions de fic-
ció contemporànies. 

intenció educativa: 
 f Desenvolupar eines d’anàlisi crítica que per-

metin vincular el punt de vista visual i narratiu de 
les representacions audiovisuals amb el seu punt 
de vista ideològic. 

 f Comprendre que la identitat de gènere és un 
constructe i que la podem viure de forma fluida i 
còmoda.

Temps: 1 hora

material:
• Material audiovisual de la carpeta “Venus i 

deesses; futbolistes i herois”
• Projector i equip de so
• Notes adhesives de dos colors diferents
• Llapis o bolígrafs

Desenvolupament: dividim el grup en 
equips de 3-4 persones i els repartim notes ad-
hesives de dos colors diferents. Projectem la imat-
ge de la Venus d’Urbino de Ticià i els demanem 
que cada equip escrigui 3 paraules clau que els 
suggereixi la imatge. Recollim les notes i les en-
ganxem a una paret mentre les llegim en veu alta. 

A partir de les paraules clau que han sorgit, com-
pletem l’anàlisi de la imatge fixant-nos en la col·lo-
cació de la noia, la seva mirada, l’espai on es tro-
ba, els colors, la indumentària i/o vestit que porta, 
el seu cos (proporcions, color de pell, llargada 
dels cabells...), la sensació que ens transmet, 
a qui creiem que va destinada la imatge, on es 
col·loca el punt de vista, etc. Finalment, els pre-
guntem si creuen que aquests valors perviuen en 
l’actualitat. Per a generar la reflexió crítica visua-
litzem l’anunci d’Intimissimi: com és el seu cos? 
Com està col·locada? A qui va dirigit l’anunci? 
Quines semblances i diferències observeu res-
pecte d’aquest anunci i la Venus d’Urbino? 

Projectem la imatge de Gaspar de Guzmán de 
Diego Velázquez i repetim la dinàmica anterior. 
Per al contrapunt amb l’actualitat, mostrem un 
fotograma de la versió cinematogràfica de A 
tres metros sobre el cielo, dirigida per Fernando 
González Molina: com és el seu cos? Com està 
col·locat? Quin paper juga la noia en aquesta 
imatge? Quines semblances i diferències ob-
serveu entre aquest fotograma i el retrat de 
Gaspar de Guzmán?
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Per concloure l’anàlisi de representacions pictòri-
ques de la tradició occidental, comparem els dos 
grups de notes adhesives i n’extraiem conjunta-
ment els arquetips que corresponen tradicional-
ment a la feminitat i la masculinitat. Podem fer un 
llistat a la pissarra on anotar-los. 

Traslladem aquest procés d’observació al terreny 
dels anuncis publicitaris. Conjuntament, visualit-
zem l’anunci Invictus de la marca Paco Rabanne. 
Encara per equips, els demanem que identifiquin 
el plantejament nus i desenllaç de l’anunci i el po-
sem en comú. A continuació, fem el mateix exerci-
ci amb la “versió femenina” que la mateixa marca 
va proposar: Olympea. A través d’aquesta compa-
ració, dinamitzem un debat sobre si els dos anun-
cis són equivalents. Podem fixar-nos en si hi ha o 
no un nus i desenllaç, en la mirada dels protago-
nistes, en la manera com es representa la seva 
sexualitat, els motius pels quals són admirats, el 
tipus de plans que es fan servir i qui pensem que 
és el destinatari de l’anunci.

orientacions: un detall que cal tenir en 
compte és el color de les notes que es fan ser-
vir. El color dels papers és indiferent, però podem 
fer-ho servir com a pretext per a iniciar una refle-
xió si observem que els equips escullen quin fer 
servir per a la feminitat i quin per a la masculinitat 
d’acord amb els mandats de gènere.

Un altre aspecte a tenir en compte és el volum 
d’intervencions que fan noies i nois durant l’anàlisi 
i debat. És habitual que els nois ocupin l’espai oral 
i intervinguin de manera més freqüent. Si identi-
fiquem que el grup de noies no està participant, 
podem convidar-les a fer-ho. Malgrat això, la di-
nàmica per equips està pensada per afavorir una 
participació grupal i un repartiment més equilibrat.

q Protagonistes dels anuncis Invictus i Olympea de Paco Rabanne
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Capgirar els anuncis

La nostra societat es caracteritza per una gran 
diversitat. Des de l’edat, el gènere i les capaci-
tats, passant pels trets físics, els estils de vida o 
la procedència, hi ha moltes diferències entre les 
persones. Tota aquesta pluralitat contrasta amb 
la imposició d’una sèrie reduïda d’exemples que 
s’han convertit en models ideals a seguir per ser 
socialment acceptats i acceptades.

De la mateixa manera, les feminitats i les mascu-
linitats presenten un espectre plural i divers que 
va molt més enllà de la realitat mostrada en mis-
satges audiovisuals com la publicitat. A més dels 
productes, la majoria dels anuncis també mostren 
maneres de comportar-se, de vestir-se, de pen-
tinar-se, etc. encaixades dins d’estereotips redu-
ïts. A poc a poc, podem veure un augment dels 
anuncis que promouen una representació plural 
i alternativa.

Descripció: anàlisi d’anuncis publicita-
ris amb representacions plurals de la feminitat i 
la masculinitat i activitat de creació d’un anunci 
publicitari que proposi una mirada diversa i lliure 
d’estereotips de gènere. 

intenció educativa: 
 f Observar les representacions alternatives de 

la feminitat i la masculinitat, inclusives amb la di-
versitat i complexitat de les identitats contempo-
rànies.

 f Dissenyar una proposta creativa per a un espot 
publicitari que reverteixi els estereotips sexistes. 

Temps: 1 hora i 30 minuts

material:
• Material audiovisual de la carpeta “Capgirar 

els anuncis”
• Projector i equip de so
• Fitxes de creació de la carpeta “Capgirar 

els anuncis” impreses

Desenvolupament: iniciem la sessió pro-
jectant l’anunci Diseñadas para vivirlas de la mar-
ca Multiópticas. Dialoguem al voltant dels valors 
que promou la peça, tant en l’àmbit del discurs 
en el de la representació, a partir de les pregun-
tes: Què en penseu de l’anunci? Us heu fixat qui 
el protagonitza? Acostumen a sortir als anuncis? 

p Fotograma de l’anunci Realidad real de Multiopticas
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Estan dins del cànon de bellesa (vellesa, acne, ta-
lla gran...)? Quin discurs promou l’anunci? Quins 
valors? Per què creieu que fa això, la marca?

Un cop donem per tancat el col·loqui, dividim el 
grup en quatre equips. Cada equip ha d’imaginar 
que és una agència de publicitat i que el client li 
fa l’encàrrec de dissenyar un espot televisiu que 
promogui la diversitat i trenqui els estereotips 
amb l’objectiu de proposar una campanya amb 
una mirada positiva que doni una imatge de re-
novació i compromís. Assignem a cada grup un 
tipus de producte: desodorant, roba, detergent 
per al terra i compreses. 

Per a guiar les creacions, fem servir les fitxes de 
creació. També pot ser d’ajuda per als equips co-
mençar pensant quins són els estereotips habitu-
als o que podrien sorgir en els anuncis del produc-
te del qual fan publicitat.. 

Un cop acabades les creacions, cada grup ex-
posa i raona les seves idees, un per un. Des-
prés de cada presentació, projectem un anunci 
d’una marca real fet amb una intenció propera 
a la de l’activitat proposada: Encuentra tu magia 
d’Axe per al desodorant, She’s a lady d’H&M per 
a la roba, El reflejo más real de un suelo limpio 
per al detergent i Blood normal de Libresse per 
a les compreses. Després de visualitzar l’anun-
ci, comparem les estratègies utilitzades en cada 
cas, fixant-nos en el tipus d’actrius i actors que 
hi apareixen, la música, el tipus de plans, les si-
tuacions mostrades, el vestuari, els colors, els 
espais, els valors que promou, etc. 

orientacions: a l’hora de plantejar les 
propostes creatives, és important de tenir amb 
compte que podem enfocar-ho de moltes mane-
res: feminitats i masculinitats dissidents, models 
familiars alternatius, diversitat ètnica, corporal o 
d’orientació sexual, col·lectius invisibilitzats, etc. 
En qualsevol dels casos, s’haurà d’anar amb 
compte de no caure en nous estereotips o repre-
sentacions simplistes. 
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Ficcions sense límits

El gènere és una construcció simbòlica segons 
la qual s’assigna a cada persona una sèrie d’atri-
buts predeterminats i estereotipats en funció de la 
seva aparença sexual. Així, les categories socials 
home i dona esdevenen molt concretes i respo-
nen a diferents drets i obligacions. 

Les identitats de gènere expressen les concep-
cions pròpies d’una cultura i una època especí-
fiques i legitimen un tipus de relacions socials i 
de poder que es mantenen a través dels mites i 
creences de la societat. Per assolir una vivència 
completa i complexa, els i les joves han de po-
der decidir allò que volen, esperen, desitgen, els 
agrada o els desagrada sense basar-se en les li-
mitacions proposades pels estereotips de gènere. 
D’aquesta manera, han de poder construir la seva 
identitat més enllà de la classificació binària del 
gènere i dels seus mandats.

Descripció: reflexió al voltant dels concep-
tes “mandats de gènere” i “expressió de gènere” 
i anàlisi de personatges de ficció audiovisual que 
trenquin amb la concepció binària de la feminitat i 
la masculinitat.

intenció educativa: 
 f Identificar els mandats de gènere associats a 

la feminitat i a la masculinitat.
 f Observar el tractament que reben els perso-

natges femenins i masculins de les sèries i pel·lí-
cules per a localitzar representacions diverses i 
inclusives.

 f Valorar la presència de personatges de ficció 
amb una expressió de gènere no normativa com 
a font de models i visibilització d’identitats de gè-
nere alternatives a les arquetípiques.

Temps: 1 hora

material: 
• Material audiovisual de la carpeta “Ficcions 

sense límits”
• Projector i equip de so
• Ordinador

• Accés a Internet

Desenvolupament: sense presentar 
quin tema tractarem en la sessió d’avui, projec-
tem el capítol Sexe i gènere del webdoc Sexis 
(disponible a http://sexis.ccma.cat/#TEMA_1) i 
demanem als i les joves que escriguin els temes 
que hi apareixen. Quan acabi el visionat, compar-
tim els temes que hem escrit i iniciem un diàleg 
obert sobre els temes que hi apareixen. De mica 
en mica, centrem el debat en aquelles maneres 
de ser, gustos i atributs en general que associem 
a nois i a noies (els mandats de gènere). Primer 
identifiquem els que apareixen a les opinions dels 
i les adolescents del vídeo i, seguidament, podem 
ampliar les llistes amb idees pròpies.

Continuem el debat amb la pregunta: què passa 
si a una noia li agraden o fa coses considerades 
masculines o al revés? Conduïm el debat a la re-
flexió sobre l’existència d’un gran espectre de ma-
neres d’expressar el gènere que no estan limita-



Del  mirall  a  YouTube 20

des per la concepció binària, sinó que contemplen 
la fluïdesa i barreja entre les dues construccions 
socioculturals. 

Al vídeo, es comenta la influència del cine en la di-
fusió dels arquetips de gènere. Preguntem al grup 
si hi estan d’acord i per què. Després, preguntem 
què creuen que podria fer el cine i les sèries per 
afavorir la ruptura d’aquests mandats.

Visualitzem un fragment de la sèrie Sex Educati-
on i observem la manera com està caracteritzat 
el personatge de l’Eric i també la situació plante-
jada a l’escena. Comentem el fragment tenint en 
compte l’expressió de gènere dels personatges, 
les emocions que mostren o expliquen que tenen, 

els adjectius que fan servir per descriure l’Eric o 
les expectatives que es tenen envers ell i el tipus 
de relació pare-fill que es representa.

Finalment, preguntem si coneixen altres perso-
natges de pel·lícules o sèries de ficció que pro-
posin models alternatius de feminitat o mascu-
linitat. Proposem que cadascú faci una recerca 
sobre un personatge de ficció que trenqui els 
estereotips: localitzar el personatge, analitzar la 
seva caracterització i observar si el tractament 
audiovisual que es fa del personatges acompa-
nya aquesta representació diversa. Un cop aca-
bada la recerca, cadascú presenta el personatge 
que ha trobat a la classe, de manera que com-
partim un gran ventall de models d’expressió de 
gènere. Tanquem amb la pregunta: considereu 
important que s’incloguin personatges no norma-
tius en la ficció audiovisual? Per què?

orientacions: durant la recerca i anàlisi de 
personatges no normatius, cal tenir en compte 
que el tractament que la pel·lícula o sèrie fa del 
personatge: no sols importa que el personatge se 
surti de la norma, sinó també que se’l representi 
de forma positiva, complexa i no estereotipada.

En cas que el tema sigui d’interès pel grup, po-
dem anar més enllà i parlar de la cultura trans. 
Per fer-ho podem organitzar un cinefòrum de la 
pel·lícula Tomboy de Céline Sciamma, que afavo-
reix la reflexió sobre la identitat de gènere, o 3 
generaciones de Gaby Dellal per parlar de mane-
ra directa del fet trans. En tots dos casos, podem 
trobar orientacions per a la dinamització a la web 
de lliuresenladiversitat.dracmagic.cat. 

q Eric, un personatge de la sèrie Sex Education
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revelar els museus

La representació positiva d’identitats no normati-
ves als mitjans de comunicació (i el món de l’art) 
no consisteix solament en la construcció de per-
sonatges lliures de prejudicis. Com hem introduït 
anteriorment, també tracta de donar veu i mostrar 
col·lectius tradicionalment invisibilitzats i fer-ho 
amb una mirada positiva. 

Així, les identitats de gènere no normatives, així 
com aquelles ètnies, orientacions sexuals, edats, 
classes socials que s’escapen de la imatge de 
l’home blanc, occidental, heterosexual, jove-adult 
i de classe mitjana-alta han estat infrarepresenta-
des i/o mostrades de forma estereotipada i a ve-
gades despectiva. És per això que en els darrers 
anys, alguns/es artistes i creadors/es han iniciat 
un procés de visibilització de col·lectius absents a 
la història de l’art i la cultura cinematogràfica.

Descripció: activitat creativa que recull la lo-
calització dels col·lectius infrarepresentats en l’art 
i els mitjans de comunicació i la reflexió sobre els 
motius d’aquesta invisibilització.

intenció educativa: 
 f Comprendre quins són els mecanismes bàsics 

de construcció del punt de vista.
 f Prendre consciència de l’absència de repre-

sentació de determinades identitats que fan els 
mitjans de comunicació.

 f Proposar una resposta creativa que inclogui 
una representació no estereotipada d’un grup 
humà tradicionalment invisibilitzat. 

Temps: 1 hora i 30 minuts

material:
• Material audiovisual de la carpeta “Revelar 

museus”
• Projector i equip de so
• Taules i cadires
• Pintura, retoladors, llapis de colors, càmera 

de fotos, retalls de paper, etc. en funció de la 
tècnica escollida per cada participant

Desenvolupament: comencem la sessió 
demanant que triïn el personatge d’una sèrie que 
els hagi agradat i recordin un quadre en què apa-
regui una persona. Comencem analitzant els per-
sonatges de sèries que han pensat i demanem que 
aixequi la mà qui hagi pensat un personatge que:

 » No sigui blanc
 » Vagi en cadira de rodes
 » Tingui més de 40 anys
 » Visqui al carrer
 » Sigui homosexual
 » Porti hijab

Probablement, seran pocs els personatges inclo-
sos en aquests col·lectius. Seguim preguntant si 
algú havia pensat en un quadre protagonitzat per 
una persona que complís alguna de les premisses 
anteriors i recollint alguns exemples dels quadres 
que havien pensat. 

A continuació, demanem que es posicionin a favor 
o en contra de l’afirmació “Hi ha grups humans 
que no estan representats en les històries de fic-
ció ni en la història de l’art” i iniciïn un debat. Per 
concloure el col·loqui llancem la pregunta: algun 
cop heu trobat a faltar un personatge amb qui 
sentir-vos identificats/des? Per què?
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Projectem el fragment de la sèrie Master of 
None i dirigim la conversa a imaginar el per-
què d’aquesta invisibilització tenint en compte 
factors estètics (cànon) i ideològics. Seguim el 
debat orientant-lo al paper que poden tenir els 
artistes i creadors per a posar en evidència i can-
viar aquesta situació. A tall d’exemple, veiem el 
videoclip de la cançó Apesh*t de The Carters i 
reflexionem sobre l’activisme de fons que hi ha 
en aquesta creació audiovisual.

Proposem que creïn una imatge que serveixi per 
a reivindicar i posar dins l’enquadrament aquests 
grups humans infrarepresentats. Per fer-ho, ca-
dascú ha de triar un quadre on aparegui una per-
sona (pot ser el que havia pensat inicialment o un 
altre) i substituir-la per un personatge que perta-
nyi a un col·lectiu oprimit. Com a exemple podem 
mostrar l’obra d’Harmonía Rosales o Awol Eri-

zku. Cadascú pot triar la tècnica que prefereixi: 
dibuixar, pintar, fer collage, recrear l’escena amb 
una fotografia...

orientacions: per a la dinàmica inicial, hi 
ha una sèrie de premisses proposades, però po-
dem variar-les en funció dels col·lectius que vul-
guem destacar. De la mateixa manera, les imat-
ges que utilitzem a manera d’exemple centren la 
reflexió a l’ètnia, però podem obrir la reflexió i la 
diversitat de personatges a representar a altres 
grups humans: persones amb diversitat funcional, 
models familiars no tradicionals, gent gran, etc. 
Podem introduir aquestes reflexions directament 
i també proposant una tria de quadres a versionar 
(retrats de parelles per a una reflexió sobre l’ori-
entació sexual o retrats de família si volem parlar 
de models familiars, per exemple).

p Birth of Oshun, Harmonía Rosales - 2017



bloC 2. 
Qui tinc 
al costat?

p Diversity illustration, Hope McConnell - 2017
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ConTexTualiTzaCió

Cada dia ens relacionem amb altres persones i 
col·lectius, amb qui podem establir vincles molt 
diferents. En aquest sistema de relacions, es 
generen afectes i sinergies però també jerar-
quies i violències. 

Com en el cas del bloc anterior, els mitjans de 
comunicació audiovisual tenen un paper molt im-
portant en les formes de representar i comunicar 
la violència i les dinàmiques de poder, que con-
dicionen els nostres aprenentatges emocionals 
respecte d’aquest fenomen.

Quan la dinàmica de poder s’aplica en l’àmbit de 
les relacions afectives, els mitjans perpetuen la 
naturalització de l’ideal de l’amor romàntic, una 
construcció cultural que promou una forma de 
viure l’experiència amorosa sovint basada en la 
subordinació de la dona i la pervivència de mites 
com el de la mitja taronja, la passió eterna, la 
gelosia i l’exclusivitat.

Per tal d’apropar-se a les relacions amb unes ex-
pectatives realistes i amb plena capacitat de gaudir 
amb altres persones, els i les joves han d’aprendre 
a desfer-se de les concepcions heretades, tant en 
la vivència de l’amor com en les relacions perso-
nals que estableixen en el seu dia a dia. 

objeCTius 

 f Prendre consciència de la pertinença perso-
nal, voluntària o involuntària, a diferents grups hu-
mans i de les relacions que s’estableixen amb la 
resta d’integrants d’aquests col·lectius.

 f Examinar la funció que té la violència en el pro-
cés de socialització i la seva generalització com 
a model de resolució de conflictes a través de la 
seva legitimació en pel·lícules i sèries.

 f Promoure una actitud contrària a la violència i fa-
vorable al respecte i resolució pacífica de conflictes.

 f Identificar els aspectes del llenguatge audio-
visual i els mecanismes de representació́ de les 
relacions afectives en els mitjans de comunica-
ció́ que fomenten la pervivència dels mites de 
l’amor romàntic.

 f Investigar el potencial expressiu de l’art, espe-
cialment les creacions audiovisuals, per a visibilit-
zar problemàtiques i proposar models alternatius i 
formes de viure diverses. 
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1. Desnaturalitzar 
la violència. les 
dinàmiques de poder 

mapes de relacions

A més de l’autoconeixement, és important ser 
conscient de qui tenim al voltant i de la manera 
com ens hi relacionem. El tipus de relacions que 
establim amb els altres també s’aprenen durant el 
procés de socialització, pel qual interioritzem una 
sèrie de patrons i maneres de fer que definiran els 
nostres vincles interpersonals.

Com a pas previ a la revisió del paper dels mitjans 
de comunicació en la naturalització d’alguns mo-
dels de relació, cal que reflexionem al voltant de les 
relacions que tenim amb els altres i sobre els límits 
que decidim marcar en les nostres interaccions.

Descripció: dinàmica de creació de mapes 
mentals sorgida d’un procés de reflexió sobre el ti-
pus de relacions que mantenim amb les persones 
del nostre entorn. 

intenció educativa: 
 f Identificar els diferents col·lectius dels quals 

formem part i la manera com s’estructuren a tra-
vés de la creació de mapes mentals.

 f Prendre consciència del tipus de relacions que 
mantenim amb els altres i de la responsabilitat 
que tenim a l’hora de construir-les.

Temps: 1 hora

material: 
• Fulls A4
• Retoladors o llapis negres i de colors
• Massilla adhesiva
• Taules i cadires
• Espai per a moure’s

Desenvolupament: demanem que ca-
dascun dels i les participants pensin i anotin 
aquells grups humans dels quals formen part i en 
els quals tinguin una interacció directa amb els 
seus integrants o part d’ells/es. Poden ser grups 
molt diversos: la família, grups d’amistat, els com-
panys i companyes de classe, els membres d’un 
equip d’esport, la comunitat de veïns, etc.

Un cop feta la llista, proposem que en seleccio-
nin dos i els dibuixin, cadascun en un full diferent. 
Han de dibuixar els membres del grup i les seves 
relacions, sense fer servir paraules. Alhora, sug-
gerim que assenyalin o destaquin d’alguna mane-
ra on se situarien ells/es mateixos/es i la persona 
que creuen que hauria de ser l’administrador d’un 
grup de WhatsApp, en cas que n’obrissin un. 

Pengem els dibuixos i els comentem. Per a fer-
ho, ens fixem en aspectes com: si s’han repre-
sentat els membres de forma individual o només 
com a col·lectiu, quina figura o tipus de represen-
tació s’ha fet servir per a representar els mem-
bres, si totes les figures són iguals, si s’han indi-
cat les relacions entre les persones, quina forma 
té l’estructura en conjunt (cercle, triangle, grups 
isolats...), on s’ha situat la persona creadora, de 
quina manera s’ha fet destacar a ell/a i a la per-
sona que administraria un suposat grup de xat, 
etc. Preguntem el perquè de les decisions preses 
durant la creació per a encetar un diàleg sobre 
jerarquies, relacions de poder i maneres de rela-
cionar-se amb les persones de l’entorn.

Ens centrem en les persones que han triat com a 
“administradores del xat” i els preguntem per què 
creuen que haurien de ser elles. Podem debatre 
sobre lideratges positius i lideratges negatius, po-

p Exemples de mapes de relacions fets per Atlas of Caregiving
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pularitat, situacions d’exercici de poder, relacions 
violentes i imposicions... Seguim la conversa por-
tant-la a una reflexió personal sobre si mai han 
sentit que no tenien poder de decisió i quan i so-
bre si pensen que algun cop ells/es han pogut fer 
alguna cosa que hagi fet sentir a una altra perso-
na que no podia opinar. 

Com a tancament, dinamitzem el joc del baròme-
tre per tal de fer reflexionar el grup sobre els seus 
límits i desitjos envers la seva relació amb amis-
tats, familiars, parelles, companys/es de feina o de 
classe, etc. Els i les participants han d’aixecar-se 
i formar una fila al centre de la classe. Cada cop 
que llegim una frase en veu alta, han de moure’s 
cap a la dreta si els agradaria trobar-se en aquella 
situació, al centre si la situació els posa en alerta i 
a l’esquerra si no volen que els passi allò que s’ha 
narrat. Després de cada decisió, preguntem a al-
gunes persones el perquè de la seva tria i podem 
debatre les diferents opcions per a identificar mo-
ments complexos i/o abusos de poder. Si durant 
aquest espai de diàleg algú vol canviar d’ubicació, 
és lliure de fer-ho.

Algunes de les afirmacions que podem fer són:
 » Les persones amb qui vius sempre et pregun-

ten on vas i amb qui aniràs quan surts de casa
 » Un amic t’humilia en públic però després es 

disculpa i explica que era una broma
 » Has fet nous amics al barri, però cadascú man-

té relació amb altres amistats
 » Veus com l’amo d’un restaurant renya una de 

les cambreres
 » Heu quedat amb el grup d’amistats per anar a 

la discoteca però no us deixen entrar

 » El teu veí et demana que no posis la música tan 
forta a les tardes perquè ha d’estudiar, però tu la 
poses igualment perquè estàs jugant amb els teus 
amics i encara esteu dins el marc horari permès
 » Amb la teva parella, et sents lliure de dir que 

no vols fer una cosa o no estàs d’acord amb la 
seva opinió
 » A la feina, et diuen que no pots ensenyar els 

tatuatges
 » Al lloc on vius, cadascú ha d’ocupar-se cada 

dia d’una part de les feines domèstiques 
 » La teva parella mira els missatges que t’en-

vien al mòbil
 » Finalment, reflexionem conjuntament sobre la 

dinàmica: els ha sorprès l’opinió dels companys? 
Els ha costat posicionar-se? Per què creuen que 
ha estat així? Els influïa el que fessin la resta de 
persones? Per què?

orientacions: podem variar les frases de la 
dinàmica final en funció del grup. També en fun-
ció del que hàgimobservat en l’activitat de dibuix. 
Durant els debats d’aquest moment de la sessió, 
és imprescindible generar un espai de confiança i 
tallar els comentaris que emetin judicis sobre les 
decisions dels/es companys/es. Cal enfocar-los 
en analitzar les situacions proposades i mesurar 
les possibles respostes per tal de conduir el grup 
a la reflexió.

Com en altres casos, cal anar amb compte de qui 
domina l’espai oral i convidar que tothom participi 
i pugui donar la seva opinió si li ve de gust. 
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Violència en escena

Com s’ha esmentat anteriorment, el tipus de re-
lacions que mantenim amb els altres depenen 
dels models que hem observat durant el procés 
de socialització. En aquest sentit, el fet que des 
dels mitjans de comunicació i el cinema tractin la 
violència de forma positiva i com a motor de gene-
ració d’acció enforteix la idea que la violència és 
necessària i inevitable. 

La violència ha estat un recurs utilitzat com a for-
ma habitual de resolució de conflictes al llarg de 
la història i s’ha representat com un fet inherent 
a la vida i estretament lligat a la masculinitat en 
testimonis de guerres, reportatges dels telenotí-
cies i arguments de pel·lícules, entre d’altres. La 
seva naturalització i tractament estètic fa que la 
violència resulti atractiva per als espectadors i es-
pectadores i es perdi de vista el significat i reper-
cussions d’aquesta violència.

Descripció: anàlisi dels elements del llen-
guatge audiovisual que afavoreixen la valoració 
estètica de la violència i la tracten com a motor 
de l’acció de les històries i dinàmica de repre-
sentació corporal per a proposar resolucions no 
violentes als conflictes.

intenció educativa: 
 f Analitzar la construcció audiovisual d’una imat-

ge estètica i naturalitzada de la violència i dels fils 
argumentals basats en la violència com a motor 
d’acció de la història

 f Proposar resolucions de conflictes no violentes 
i en sintonia amb la cultura de pau a través de la 
reflexió, el debat i l’expressió corporal

Temps: 1 hora

material: 
• Material audiovisual de la carpeta “Violència 

en escena”
• Projector i equip de so
• Espai per a moure’s

Desenvolupament: iniciem la sessió fent 
una pluja d’idees de jocs i videojocs que ens agra-
den. Dirigim la conversa cap a l’observació que 
moltes vegades els jocs estan basats en l’enfron-
tament, la baralla i la competitivitat. Traslladem la 
reflexió al cinema: és habitual que aparegui vio-
lència a les pel·lícules? Conduïm el debat cap a 
l’ús de bàndols, “bons i dolents”, persecucions i 
violència en general com a motor de l’acció de 
les històries.

Per aprofundir en l’anàlisi i sumar-hi la capa del 
llenguatge audiovisual, projectem un fragment de 
Looney Tunes i, després, un fragment de Bola de 
Drac. En el primer cas, intentarem resumir què 
passa a la història i ens fixem en la relació agres-
siva entre els dos personatges, la naturalesa del 
conflicte que s’explica, la situació que provoca la 
persecució, la relació entre violència i comicitat i 
l’exageració. En el segon cas, pararem atenció en 
el fet que els personatges mai no moren, no patei-
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xen les conseqüències reals de la violència i com 
estan caracteritzats els personatges.

Un cop hàgim parlat dels arguments narratius ba-
sats en la violència, obrim una conversa centrada 
a pensar per què el públic general no sent rebuig 
per aquestes propostes i les consumeix. El debat 
pot derivar cap a temes com l’humor, l’ús catàrtic 
de l’art o bé la presentació atractiva de la violència. 

En relació a aquest darrer tema, projectem el 
fragment de The Matrix, dirigida per Lana Wac-
howski i Lilly Wachowski, i demanem al grup que 
identifiqui els elements del llenguatge audiovisual 
que aconsegueixen que ens resulti estètica una 
escena amb una gran càrrega violenta. Podem in-
troduir idees com la presentació dels personatges 
(àgils, forts, segurs, dominants...), l’espectacula-
ritat de l’escena, el ritme, la música frenètica, els 
efectes especials i sonors, les piruetes, l’estètica 
propera als videoclips, el fet de no veure les con-
seqüències de l’acció, etc. 

Proposem al grup una dinàmica de pensar finals 
alternatius no violents per a una determinada situ-
ació. Per a fer-ho, dividim el grup en equips de 3-4 
persones i projectem un fragment de Sex Educati-
on en el qual es presenta un conflicte. Cada equip 
ha d’imaginar un final pacífic en què es resolgui 
el conflicte plantejat. Per a presentar els finals al-
ternatius, cada equip representa la seva escena 
amb el nou final i, posteriorment, comentem amb 

tot el grup totes les propostes i altres maneres no 
violentes de resoldre aquell conflicte. Si una re-
solució és molt polèmica, podem convidar a tor-
nar-la a representar canviant els actors i actrius 
per aquells/es que tinguin altres propostes. 

orientacions: hem d’animar els equips a 
argumentar les seves propostes i també a pre-
parar bé la representació, ja que és un dels mo-
ments més importants de l’activitat. A través de 
la representació, incidim de manera profunda en 
les creences ja que es reflexiona de manera cor-
poral, amb l’acció. 

Podem ampliar l’activitat de representació amb 
actuacions improvisades. És a dir, un grup de per-
sones prepara una escena i la representa incor-
porant un actor o actriu que no sap l’argument i ha 
de reaccionar improvisant per a resoldre la trama.

p Fotograma de The Matrix
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bons i dolents: una qüestió 
de punt de vista

En el cinema i les sèries, a part de tenir en compte 
l’ús de la violència com a motor de l’acció i la seva 
contribució a representar-la de manera atractiva, 
cal considerar la manera com es disposen els ele-
ments dins la composició. Aquesta disposició no 
és arbitrària i condiciona la nostra percepció: la 
posició i angle de la càmera, el ritme del muntat-
ge, la música, l’enquadrament, etc. 

El tractament d’aquests elements del llenguat-
ge audiovisual influeixen en la narració i també 
amb la identificació amb uns personatges o altres. 
D’aquesta manera, el punt de vista pot determinar 
les jerarquies dels personatges i establir la posició 
de control sobre l’escena.

Descripció: activitat d’anàlisi de la construc-
ció d’un punt de vista determinat i de la narrativa 
de “bons” i “dolents” a través de l’anàlisi audiovi-
sual de dues seqüències de Braveheart i de frag-
ments de notícies als mitjans de comunicació.

intenció educativa: 
 f Conèixer estratègies bàsiques de creació 

d’imatges: enquadrament, angulació de càmera, 
música, muntatge, etc. i analitzar-ne les dimen-
sions ètiques.

 f Observar els mecanismes audiovisuals que 
utilitzen els mitjans de comunicació per construir 
un punt de vista determinat sobre una notícia. 

Temps: 2 hores

material:
• Material audiovisual de la carpeta “Bons i 

dolents: una qüestió de punt de vista”

• Projector i equip de so

Desenvolupament: emmarquem la ses-
sió com una continuació de l’activitat anterior so-
bre la representació de la violència en la cultura 
audiovisual. Projectem l’escena final de Bravehe-
art de Mel Gibson i observem de quina manera es 
representa la mort del personatge. Seguidament, 
projectem l’altra seqüència de la mateixa pel·lícula 
i desenvolupem la mateixa anàlisi conjuntament.

p Fotograma de Braveheart
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Per a aprofundir en aquesta comparació del trac-
tament formal de les seqüències distribuïm el 
grup per parelles i els proposem que omplin el 
següent quadre:

En cas que sigui necessari, tornem a projectar els 
dos fragments. Posem en comú les idees i tan-
quem l’anàlisi observant que la manera com són 
tractats determina quin dels personatges té un va-
lor superior. També podem incidir en si es reflec-
teix el patiment, si consideren que la mort és un 
tema tabú en la nostra societat  i si en el cinema 
i els mitjans de comunicació es mostra la mort de 
forma normalitzada. 

Extrapolem la reflexió a un tema d’actualitat: com-
pararem el tractament que reben alguns esportis-
tes i les persones migrades als mitjans de comu-
nicació. Proposem que en equips de 3-4 persones 
analitzin dues notícies (un fragment de la secció 
d’esports de TV3 i un fragment de la secció inter-
nacional de La Sexta) i observin de quina manera 
es construeix la narrativa sobre “bons” i “dolents” 
i “herois” i “secundaris”. 

Per fer-ho, centrem l’anàlisi en els següents 
punts: com són les imatges que es mostren, de 
quina manera es presenten les persones que 
surten a la notícia, de quina manera es tracta la 

notícia (dramàtica, espectacular, crítica, morbosa, 
èpica...), el tipus de plans que s’han utilitzat i com 
s’han gravat, a què recorden les imatges (tipus de 
pel·lícula, videojocs...), quin és el tractament so-
nor, el ritme del muntatge i quin tipus de cobertura 
s’ha fet de la notícia (un/a enviat/da especial, di-
versos periodistes, un sol periodista, etc.).Posem 
en comú l’anàlisi que han fet els equips i conjunta-
ment intentem donar resposta a la pregunta: qui-
na imatge es dona de les persones representades 
a cada notícia? Per què creieu que és així?

Finalment, fem una recerca de notícies o repor-
tatges en què la temàtica s’hagi narrat des d’una 
perspectiva complexa, ètica i respectuosa amb 
les persones protagonistes i tenint cura del llen-
guatge, la selecció de fotos i el tractament general 
de l’esdeveniment. 

orientacions: per a l’anàlisi i recerca de 
notícies, és interessant tenir en compte recursos 
com la Guia sobre el tractament de la diversitat 
cultural en els mitjans de comunicació del Col·legi 
de Periodistes de Catalunya; Deu propostes con-
tra el discurs xenòfob als mitjans de comunicació 
de la Unió de Periodistes Valencians; i Manual 
contra el inmigracionalismo de la Red Acoge. En 
aquests documents, trobarem algunes claus per 
a analitzar les notícies: en quins elements posar 
l’atenció, de quina manera es pot proposar un 
tractament més humanitzat, quins motius hi pot 
haver darrere d’aquest tractament, etc.

Si la proposta d’analitzar notícies resulta d’inte-
rès per al grup, podem ampliar l’activitat propo-
sant una recerca d’altres notícies sobre migra-
cions i analitzar-les d’acord amb els documents 
citats anteriorment.

Heroi

Durada de la mort

Pla utilitzat

Ritme de les 
imatges

Nom de l’actor

Personatge
secundari
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2. Fugint de l’amor 
romàntic. les relacions 
afectives

les imatges de l’amor

Els models de relació de parella estan fortament 
influïts per l’ideal de l’amor romàntic, una cons-
trucció cultural basada en una sèrie de mites que 
circulen en la nostra societat i que nodreixen els 
nostres imaginaris del que és correcte o desitjable 
del fet d’estar enamorat, establir una relació de 
parella, tenir relacions sexuals, etc.

Alguns d’aquests mites són: entendre l’altre com 
a únic i fonamental per a la pròpia existència (la 
mitja taronja); perdonar i aguantar-ho tot per amor, 
ja que l’amor vertader pot vèncer qualsevol dificul-
tat (omnipotència); entendre que l’amor veritable 
és per sempre (perdurabilitat); renunciar als pro-
pis desitjos per tal de fer-ho tot junts (exclusivitat 
i fidelitat); entendre la gelosia com un símptoma 
d’enamorament (gelosia); assumir que, si s’està 
enamorat, el sexe serà perfecte (sexualitat); etc.

Descripció: activitat d’anàlisi i reflexió dels 
ideals i mites de l’amor que perviuen a les xarxes 
socials, pel·lícules i sèries. 

intenció educativa: 
 f Analitzar la construcció de la imatge de l’amor 

romàntic, tant des del punt de vista narratiu com 
audiovisual.

 f Adonar-se que el model de l’amor romàntic 
perviu a les xarxes socials, sèries i pel·lícules con-
temporànies.

 f Reflexionar sobre la influència que té la per-
petuació d’aquest model en la construcció de les 
nostres expectatives i relacions amoroses per tal 
de poder adoptar una postura crítica. 

Temps: 1 hora

material:
• Material audiovisual de la carpeta “Les 

imatges de l’amor”
• Projector i equip de so

Desenvolupament: primer de tot, dema-
nem a cada persona que escrigui tres paraules 
que relaciona amb el concepte “amor”. Aquestes 
paraules són personals i secretes, poden compar-
tir-les o no al llarg de la sessió. 

Organitzem el grup en equips de 3 persones i els 
demanem que pensin una pel·lícula romàntica o on 
aparegui una relació amorosa i la descriguin altre 
cop utilitzant tres paraules. Posem en comú les pel-
lícules que han pensat i les paraules derivades. A 
través d’aquestes paraules, introduïm una reflexió 
sobre la representació de l’amor a les pel·lícules 
i ens fixem en: com es presenta l’enamorament, 
si està idealitzat, si tot surt bé i és perfecte, quant 
dura, quina és l’orientació sexual dels personat-
ges, si la relació és exclusiva, quina gestió es fa de 
la gelosia en cas que hi aparegui, etc.

Tot seguit, projectem tres fragments audiovi-
suals, en els quals podem identificar mites de 
l’amor romàntic. Comencem amb un fragment 
de Tengo ganas de ti, dirigida per Fernando 
González Molina. En aquest fragment podem lo-
calitzar-hi el mite de l’eternitat (idea que l’amor 
és per sempre). Reflexionem al voltant dels pro-
blemes d’aquest mite: no podem equivocar-nos 
en les nostres eleccions? I si la persona ens 
deixa d’agradar? I si nosaltres canviem? I tam-
bé sobre la simbologia del cadenat: a quines 
idees ens remet? Per què un cadenat si l’amor 
ha de fer-nos més lliures?

Seguim fent el visionat d’un anunci de la marca 
Cacharel, en què veiem el mite del  patiment (si 
et fa patir, és amor). Comentem l’anunci tenint en 
compte quina història s’explica i quina idea de 
l’amor desprèn. Podem recordar algunes frases 
propenses a aquesta concepció de l’amor: “quien 
bien te quiere te hará llorar”, “sin ti no soy nada”, 
“si no pateixes, no és amor de debò” o “si no se 
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sacrifica per tu, no és amor”. Ens fixem en els ele-
ments del llenguatge audiovisual: ens trobem a 
l’interior d’una habitació, un entorn d’intimitat; la 
paraula “Eve” que remet al pecat original, el dibuix 
d’una tanca d’espines i una llàgrima, etc.

Com a darrera projecció, mostrem un fragment 
de Crepúsculo, dirigida per Catherine Hardwicke. 
Amb aquest vídeo, podem seguir reflexionant so-
bre el mite del patiment: quina relació mantenen 
aquests dos personatges? Quin tipus d’amor ens 
planteja la seqüència? Quins són els riscos per 
a un i per a l’altra? Pel que fa al llenguatge audi-
ovisual, podem fixar-nos en l’ús de plans picats 
per a ell i contrapicats per a ella (genera una situ-
ació de desigualtat i dominació per part d’ell); la 
caracterització dels personatges (ell és dur, pe-
rillós i sexualment feroç), ella dèbil (una ovella, 
dòcil, la víctima ideal); la sensació d’inseguretat 
que ens transmeten els colors, etc. Finalment, 
debatem la relació entre l’amor i un joc perillós 
i la comparació de la noia amb una droga que 
genera dependència.

Traslladem el debat a la seva experiència per-
sonal: creuen que les sèries i pel·lícules que 
miren promouen aquesta imatge idealitzada de 
l’amor? I les imatges que veuen a la publicitat 
o a les xarxes socials? Podem acompanyar la 
reflexió amb la visualització de les imatges ex-
tretes d’Instagram (de perfils de parelles d’influ-
encers amb molts seguidors) o fent una recerca 
a les xarxes de hashtags com #amor, #couple-
goals o paraules similars. Seguim la reflexió amb 

la pregunta: creieu que aquestes pel·lícules i publi-
cacions influeixen en les vostres expectatives en 
relació a l’amor? Per què?

Finalment, demanem que cadascú miri les tres 
paraules que ha escrit a l’inici de la sessió i 
pensi si es tracta d’idees en la línia dels mites 
de l’amor romàntic o exploren altres sensibili-
tats. Convidem aquelles persones que vulguin 
a compartir què han escrit i quina interpretació 
fan de les paraules tenint en compte tot el que 
hem parlat durant la sessió. 

orientacions: a l’hora de debatre i compar-
tir punts de vista sobre l’amor i les relacions amo-
roses, cal anar amb compte de no emetre judicis 
sobre les opinions o experiències narrades. Vigi-
larem que els comentaris afavoreixin la reflexió i 
la discussió de certes situacions però siguin res-
pectuosos i permetin l’expressió lliure sense que 
les persones se sentin qüestionades. 

D’altra banda, per evitar comentaris generalitza-
dors que portin a la perpetuació d’estereotips, po-
dem partir de la premissa que les intervencions 
s’han de fer en primera persona: experiències 
viscudes, coses observades, sentiments propis...

Alhora, cal tenir especial cura amb els comentaris 
validadors de relacions tòxiques, abusives o, fins 
i tot, violències masclistes. En aquests casos, po-
dem fer una intervenció més incisiva i introduir la 
necessitat de marcar uns límits. 

p Fotograma de Tengo ganas de tí
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la música de l’amor

La literatura, el cinema, la televisió i la cultura mu-
sical han jugat un paper notable en el manteni-
ment d’aquest ideal romàntic que situa la passió 
amorosa com a projecte fonamental en la vida 
dels personatges, especialment femenins, i en la 
interiorització d’un model de dependència de la 
dona respecte de l’home.

Segons l’arquetip femení, l’amor ideal per a les 
dones està associat a experiències de dominació i 
negació dels propis desigs, de renúncia i sacrifici, 
que s’han naturalitzat a través de la literatura, la 
pintura, la majoria de ficcions audiovisuals i també 
de les cançons. Si pensem la imatge de l’amor 
que ens difonen aquests mitjans ens adonarem 
de fins a quin punt el model idealitzat ens dificulta 
mantenir relacions sanes i no abusives.

Descripció: lectura i anàlisi de lletres de can-
çons de temàtica amorosa per a detectar-hi els 
mites de l’amor romàntic i activitat de creació 
d’una playlist lliure d’amors tòxics.

intenció educativa: 
 f Identificar els mites de l’amor romàntic pre-

sents en les cançons d’actualitat.
 f Analitzar les construccions de les feminitats i 

les masculinitats que difonen les lletres de la mú-
sica actual.

 f Explorar construccions de l’amor alternatives a 
l’amor romàntic a través de la recerca de cançons 
lliures d’estereotips i amors tòxics.

Temps: 2 hores

material:
• Material audiovisual de la carpeta “La músi-

ca de l’amor”
• Lletres de les cançons de la carpeta “La mú-

sica de l’amor” impreses 
• Projector i equip de so
• Ordinadors i connexió a Internet

Desenvolupament: organitzem el grup 
en 7 equips. Assignem a cada grup una cançó de 
la llista i li repartim la lletra original i traduïda. Llis-
ta de cançons:
 » Love the way you lie, Eminem ft Rihanna 

(2010)
 » Blurred lines, Robin Thicke ft. T.I. Pharrell 

(2013)
 » Love is an open door de la pel·lícula Frozen 

(2013)
 » Propuesta indecente, Romeo Santos (2014)
 » El perdón, Nicky Jam i Enrique Iglesias (2015)
 » El anillo, Jennifer López (2018)
 » La cintura, Álvaro Soler (2018)

Cada equip ha de llegir la lletra de la cançó (tam-
bé poden escoltar-la) i analitzar quina interpreta-
ció fan de la relació amorosa: quins sentiments 
i emocions s’hi relaten? Quin paper s’adjudica a 
l’home? I a la dona? Hi ha situacions de violèn-
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cia? Identifiquem algun mite de l’amor romàntic 
dels treballats en la sessió anterior? 

Cada grup presenta les conclusions extretes de la 
seva anàlisi i posem en comú la idea de l’amor i 
la parella que presenten les cançons i les imatges 
de la masculinitat i la feminitat representades. 

A continuació, els preguntem si coneixen cançons 
amb altres mirades sobre l’amor i els proposem 
crear una playlist lliure d’estereotips i amors tò-
xics. Per fer-ho, suggerim dues cançons que 
podrien formar part d’aquesta llista de música: 
Contigo de La otra (amb El Kanka) i Princepeses 
d’Ovella Xao (amb Roba Estesa). Entre tots i to-
tes analitzem les seves lletres i també com estan 
plantejats els videoclips. 

La creació de la playlist serà col·laborativa: 
cada equip farà la seva recerca i proposarà 
dues cançons. Conjuntament, valorarem si les 
cançons suggerides poden formar part o no de 
la llista i els motius.

orientacions: segons les característiques 
del grup de joves que participi en l’activitat, po-
dem posar èmfasi en aspectes diferents: el tipus 
de relació amorosa, la masculinitat, la feminitat, 
les relacions violentes, etc.

Pel que fa a la recerca i tria de cançons, és im-
portant que seleccionin música que els agradi i no 
només que compleixi els criteris. D’aquesta ma-
nera, l’activitat també els pot permetre descobrir 
música nova i desfer-se de possibles prejudicis.

p Fotograma del videoclip de Princepeses
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lliures d’armaris

La construcció tradicional de l’amor romàntic es 
basa en heteronormativitat, la superioritat del de-
sig heterosexual d’amunt de la resta. D’aquesta 
manera, els desitjos no normatius (aquells que no 
encaixen amb els estereotips d’home i dona he-
terosexuals i normatius), encara són objectiu de 
prejudicis i crítiques. 

A més del model heterosexual, que sovint se su-
posa únic i natural, existeixen altres pràctiques 
amoroses i eròtiques. Visibilitzar les homosexua-
litats masculina i femenina, la bisexualitat, l’amor 
i el desig trans o les identitats no binàries promou 
la diversitat d’experiències lliures i ajuda a preve-
nir l’exercici de la violència.

Descripció: reflexió individual i grupal entorn 
de l’heteronormativitat, identitats que contradiuen 
l’heterosexualitat com a opció única i la represen-
tació del col·lectiu LGBT a les sèries i pel·lícules.

intenció educativa: 
 f Comprendre la diversitat sexual i afectiva.
 f Identificar les violències derivades de l’hetero-

normativitat.

 f Observar la presència que el col·lectiu LGBT 
té el cinema i les sèries actuals i de quina manera 
s’hi representen. 

Temps: 1 hora

material:
• Material audiovisual de la carpeta “Lliures 

d’armaris”
• Projector i equip de so

Desenvolupament: comencem la sessió 
definint el terme “heteronormativitat”. En primer 
lloc, preguntem si algú el coneix i ens sabria ex-
plicar què significa amb les seves paraules. Tot 
seguit, analitzem les dues partícules que formen 
la paraula, “hetero” i “normativitat”: a què els re-
corden? Els han sentit alguna vegada? Què cre-
uen que signifiquen un cop units?

Com a conclusió d’aquest procés de definició del 
concepte, projectem Cuando ser hetero pasa a 
ser una imposición: la heteronormatividad de la 
youtuber Asadaf. Amb aquest visionat, acabem 
de definir-lo i iniciem un debat sobre les conse-
qüències que té l’heteronormativitat i si mai l’han 
detectada en el seu entorn proper.
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Preguntem si estan d’acord amb l’afirmació: “El 
moment en què surten de l’armari és un moment 
clau per a les persones homosexuals i bisexuals”. 
Organitzar un debat al voltant d’aquesta frase per 
centrar la reflexió en què significa sortir de l’ar-
mari i com es relaciona amb l’heteronormativitat. 
Per donar idees per al debat i aprofundir-hi, fem 
el visionat d’un fragment del show I’ma Be Me de 
Wanda Sykes. Per comentar el seu monòleg ens 
centrem a identificar els prejudicis que Sykes in-
trodueix i l’ús de la comparació i l’humor.

Finalment, els preguntem com creuen que podria 
trencar-se aquest sistema heteronormatiu. Una 
de les idees que pot sorgir o podem llançar és 
que la importància de la representació: a través 
de personatges gais, lesbianes i bisexuals en sè-
ries i pel·lícules es contribueix a la visibilització de 
la diversitat afectiva i sexual.

Així, fem derivar la conversa cap al cinema i les 
sèries: hi ha personatges que no siguin heterose-
xuals a les sèries que miren? De quina manera 
estan caracteritzats/des? Es representa el moment 
en què “surten de l’armari”? Com està presenta-
da l’escena? Projectem un fragment del final de 
Fucking Åmål, dirigida per Lukas Moodysson, per 
poder comentar una “sortida de l’armari” apoderant 
i lliure de comicitats, dramatismes i prejudicis. 

orientacions: en els espais de debat, s’ha 
de parar atenció a possibles comentaris homò-
fobs i/o irrespectuosos. Procurarem centrar els 
debats en l’heteronormativitat i la representació 
audiovisual de la diversitat afectiva i sexual, sen-
se deixar espai per a emetre judicis de valor sobre 
les relacions no normatives.

p Fotograma de Fucking Amal
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Decàleg de corresponsabilitat

En els darrers anys, les ficcions audiovisuals 
han començat a representar parelles i models 
familiars allunyats dels arquetips i els mites de 
l’amor romàntic. Aquesta representació diversa 
afavoreix l’enriquiment dels imaginaris dels i les 
espectadores i ofereix models alternatius en els 
quals emmirallar-se.

Un aspecte clau d’aquestes representacions al-
ternatives és la corresponsabilitat. Una corres-
ponsabilitat que inclou la distribució equitativa 
de les tasques domèstiques i de cura, però tam-
bé la presa de decisions compartida, el respec-
te i la negociació.

Descripció: activitat de creació grupal d’un 
decàleg de recomanacions per a fugir de l’amor 
romàntic i fomentar les relacions afectives basa-

des en la corresponsabilitat a partir de l’anàlisi de 
relacions afectives i sexuals de sèries i pel·lícules.

intenció educativa: 

 f Identificar els valors de corresponsabilitat i res-
pecte en què es basen els nous models de rela-
cions afectives i sexuals que es representen en 
algunes ficcions actuals.

 f Reflexionar sobre els aspectes fonamentals 
per a la construcció de relacions afectives i sexu-
als sanes i lliures de violències i mites.

 f Entendre la pràctica audiovisual i les xarxes 
socials com un espai de reflexió i difusió d’idees i 
punts de vista.

Temps: 1 hora

material:
• Material audiovisual de la carpeta “Decàleg 

de corresponsabilitat”
• Projector i equip de so
• Storyboards de la carpeta “Decàleg de 

corresponsabilitat” impresos
• Llapis o bolígrafs
• Càmeres de vídeo o dispositius mòbils amb 

càmera
• Opcionalment, trípode

• Accés a Internet

p Fotograma de Goodbye Berlin
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Desenvolupament: partim d’una refle-
xióersonal sobre l’anàlisi que hem fet en les al-
tres activitats i les expectatives que tenim per a 
les nostres relacions afectives i sexuals: us agra-
daria poder construir les vostres relacions lliures 
dels ideals de l’amor romàntic? Com creieu que 
s’hauria de fer?

Proposem que per equips de 4-5 persones cre-
ïn un decàleg de recomanacions per a fugir de 
l’amor romàntic que els pugui servir a ells/es i 
altres joves. Proposem fer aquest decàleg en 
format “tutorial de YouTube”. Es poden fer ser-
vir diverses tècniques: una o diverses persones 
parlant davant de la càmera, ús d’una consecu-
ció d’imatges i textos fixos, dibuixant i escrivint 
les idees amb una veu en off que narra o llegeix 
cada missatge, el collage, gravant el que apareix 
en una pantalla, etc. 

Per acompanyar aquest procés de creació, comen-
cem projectant un parell de fragments per tal que 
puguin començar a tenir idees. A través de l’anàlisi 
d’aquests fragments, doncs, podran començar a 
escriure els primers punts del seu decàleg. 

En primer lloc projectem el fragment de la pel·lícu-
la Goodbye Berlin dirigida per Fatih Akin, que ens 
permet parlar dels diferents ritmes en una relació, 
del respecte, del diàleg i de l’apropament sexual, 
entre d’altres. En segon lloc, fem el visionat d’un 
fragment de la sèrie Les de l’hoquei: projectem el 
capítol 4, Lorena, de la 1a temporada, del minut 
13.46 fins el 16.07 aproximadament (disponible 
al 3 a la carta: https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/
les-de-lhoquei/lorena/video/5857079/), que convi-
da a conversar al voltant de l’embaràs, de la cura 

de la parella, de compartir responsabilitat i de les 
relacions obertes, entre d’altres.

Seguidament, proposem que cada equip comenci 
a redactar els seus punts del decàleg. Poden co-
mençar per les idees extretes dels vídeos i seguir 
amb idees de les darreres sessions. Un cop es-
crits els punts, han d’escollir com faran el vídeo. 
Depenent de cada idea, s’han de centrar en uns 
aspectes o altres. S’ha de definir què apareixe-
rà en la pantalla, com s’exposarà cada punt del 
decàleg, quina o quines persones apareixeran al 
vídeo (si surt algú), el to del vídeo (seriós, divertit, 
natural...), etc. Per a guiar la presa de decisions 
pel que fa a enquadrament, tipus de plans, so i 
altres elements del llenguatge audiovisual, propo-
sem fer un storyboard. Si cal, podem utilitzar la 
classificació de plans de l’activitat “Autoretratar-se 
a moments”. Un cop preses aquestes decisions, 
cada equip grava el seu vídeo, tria quin títol li po-
sarà i el puja a YouTube.

orientacions: en cas que algun equip s’en-
calli en la redacció dels punts del decàleg, els po-
dem orientar fent que pensin en els mites de l’amor 
romàntic que hem treballat i donar-los la volta. O 
bé que provin de recordar situacions que hem vist 
en vídeo o que hem compartit a classe que no es 
resolien de la manera que ells/es voldrien i pensar 
quin consell haurien de donar en aquell cas.

A l’hora de pujar els vídeos a YouTube, podem 
acordar de quina manera fer-ho: al canal del cen-
tre, cadascú al seu canal, en un canal nou creat 
per a l’ocasió, etc. Publicar els vídeos no és im-
prescindible, però és recomanable per tal que la 
pràctica prengui sentit de manera completa.



bloC 3. 
som qui es 
pensen que som?

p Fotograma de Lo que dirán
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ConTexTualiTzaCió

Com hem anat observant, els mitjans de comuni-
cació són els espais de creació i de transmissió 
d’imatges i d’estereotips més poderosos de la soci-
etat actual. L’ús del llenguatge, sigui verbal o audi-
ovisual, és el reflex d’una manera de veure i pensar 
les coses i els esdeveniments. Així, els missatges 
que emeten els mitjans són representacions que 
parteixen d’un punt de vista determinat.

És important que ens equipem amb les eines 
necessàries per analitzar-los i descodificar-los: 
descobrir les seves ideologies i quins recursos 
narratius i/o audiovisuals han fet servir per a 
construir-les i, així, tenir la capacitat d’articular 
una mirada crítica.

De la mateixa manera, podem apropiar-nos dels 
llenguatges audiovisuals i artístics per resigni-
ficar les imatges que ens arriben i, alhora, ge-
nerar d’espais de llibertat i autorepresentació en 
els quals poder explicar la nostra realitat des de 
perspectives pròpies.

objeCTius 

 f Constatar que les representacions dels mit-
jans de comunicació són una construcció fruit 
d’una tradició cultural i uns valors concrets i, per 
tant, parteixen d’una perspectiva ideològica de-
terminada.

 f Conèixer estratègies bàsiques de creació 
d’imatges: enquadrament, angulació de càmera, 
música, veu en off, muntatge, etc. i analitzar-ne 
les dimensions ètiques.

 f Desenvolupar una mirada activa i crítica so-
bre els missatges que transmeten els mitjans de 
comunicació.

 f Fomentar la introspecció, la reflexió, la partici-
pació, el treball en equip i l’intercanvi de mirades 
al voltant d’un tema concret. 

 f Explorar la capacitat de les imatges per a expres-
sar idees, emocions i punts de vista sobre temàti-
ques d’actualitat i/o crear missatges reivindicatius. 
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1. narrar la realitat? els 
mitjans de comunicació

al punt de mira

Al llarg de la història de la representació visual 
occidental, s’ha mantingut un lligam entre imat-
ge i veritat. Però tot i el realisme de les imatges 
produïdes pels mitjans de comunicació, cal tenir 
en compte que aquests no presenten el món di-
rectament, sinó que el representen. Les imatges 
són fruit d’una ideologia i, alhora, a través de les 
representacions visuals es construeix ideologia. 
Quan calgui de fer l’anàlisi crítica de les imatges 
caldrà considerar-ho, ja que la representació im-
plica una construcció, i, per tant, un punt de vista. 

En general, les imatges difoses pels mitjans de 
comunicació venen determinades per la manera 
com la nostra societat mira i ha mirat el món, i al 
mateix temps, aquestes imatges formen part de la 
nostra experiència del món. Si analitzem les re-
presentacions visuals que produeix la nostra soci-
etat, podem observar la perpetuació d’un punt de 
vista i un seguit d’estereotips i tòpics que continu-
en vigents quan es tracta de representar diferents 
aspectes de la realitat.

Descripció: pràctica fotogràfica que reflexi-
ona el punt de vista etnocèntric i l’estreta relació 
d’aquesta mirada amb la informació i perspectiva 
que ens ofereixen els mitjans de comunicació.

intenció educativa: 
 f Entendre la construcció d’un punt de vista i el 

poder legitimador dels mitjans de comunicació en 
una cultura predominantment visual. 

 f Explorar les possibilitats de la fotografia per a 
reflexionar sobre la diferència de punts de vista i, 
especialment, la mirada etnocèntrica.

Temps: 3 hores

material:
• Material audiovisual de la carpeta “Al punt 

de mira”
• Projector i equip de so
• Càmera de fer fotografies o dispositiu mòbil 

amb càmera
• Accés a Internet
• Impressora

• Fulls A4

p Fotograma de Mapa Mudo
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Desenvolupament: emmarquem la ses-
sió en el tema “els mitjans de comunicació” i, sen-
se més contextualització, projectem el fragment 
de Improvisación II de Virgina García del Pino. 
Iniciem un debat preguntant quin és el missat-
ge del fragment. A través d’aquesta pregunta i 
les aportacions del grup, reflexionem sobre el 
paper dels mitjans de comunicació actuals: quin 
paper desenvolupen, quin paper creuen ells/es 
que haurien de tenir, quines conseqüències té el 
“regne de l’actualitat” de què es parla en el ví-
deo, el motiu de la gran quantitat de mitjans en 
les imatges mostrades, què queda dins i fora del 
pla de les càmeres, a quin tipus d’informació es 
dona importància en els informatius, si la gran 
quantitat d’imatges que veiem sobre una notícia 
és proporcional a la informació que tenim sobre 
el fet, etc. També podem analitzar formalment la 
peça: l’enquadrament, l’ús del blanc i negre, la 
veu en off improvisada, l’eliminació del so ambi-
ent, etc. i sobre l’efecte de distanciament i refle-
xió que genera aquest ús del llenguatge. Podem 
concloure l’anàlisi del llenguatge ressaltant la 
idea que les decisions formals s’allunyen d’allò 
que normalment proposen els mitjans de comu-
nicació, especialment els telenotícies: veu en off 
guionitzada, imatge a color, inclusió del so ambi-
ent i plans de curta durada.  

Seguidament, projectem Mapa Mudo de Valeriano 
López per aprofundir en el debat sobre la quan-
titat d’informació real que rebem dels mitjans de 
comunicació i les violències geopolítiques deriva-
des de la perspectiva etnocèntrica. Preguntes que 
poden ajudar a guiar la dinamització del fragment 

són: quin creieu que és el conflicte inicial que por-
ta a Valeriano López a fer aquesta peça? Quin 
objectiu comunicatiu té? Com l’aconsegueix?

Partint d’aquesta obra, preguntem al grup si cre-
uen que la gent que els envolta té informació sobre 
ells/es i la seva situació. Centrem en la pregunta a 
la qüestió geogràfica: creieu que les persones del 
vostre entorn proper saben d’on sou i sabrien si-
tuar el país en un mapa? D’acord amb aquesta re-
flexió, els proposem fer un exercici d’experimen-
tació fotogràfica similar al de Valeriano López.

En primer lloc, llistem els nostres països de proce-
dència i imprimim mapes muts. Tot seguit, cadas-
cú demana a les persones del seu entorn proper 
(habitatge, barri, amistats, etc.) que assenyali al 
mapa el nostre país. Fem una fotografia de les 
diferents mans assenyalant els mapes.

Un cop tornem al centre, compartim les imatges 
obtingudes i comentem els resultats: sabien loca-
litzar els països? Us esperàveu aquesta situació? 
Per què creieu que és així?

orientacions: si la pràctica fotogràfica des-
perta l’interès del grup, podem seguir treballant 
en el projecte convertint les imatges en una petita 
peça audiovisual, muntant-les seguides i afegint, 
per exemple, una veu en off que expliqués l’ex-
periment. També podem reunir-les en una expo-
sició fotogràfica tot pensant quin títol li posaríem, 
com presentar les imatges i si és necessari crear 
material explicatiu o de referència.
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2. amb perspectiva 
pròpia. espais 
d’autorepresentació

(re)presentar-nos

Davant de les imatges que difonen els mitjans de 
comunicació de masses, les persones han buscat 
espais d’autorepresentació en els quals poder ex-
plicar-se des del propi punt de vista, com a contra-
punt a la imatge que s’ha difós del seu col·lectiu.

L’art i la creació audiovisual han estat aprofitades 
per a convertir-se en espais d’expressió lliure, en 
eines per a apropiar-se de les imatges i els discur-
sos dels mitjans i proposar noves mirades i nous 
significats. Cada vegada són més els col·lectius 
que volen explicar-se a ells mateixos i troben 
en les estratègies dels llenguatges audiovisuals 
l’oportunitat per narrar les seves vivències i difon-
dre-les per a generar debat i reflexió.

Descripció: creació d’un autoretrat col·lectiu 
que promogui la representació de la identitat de les 
participants des d’un punt de vista propi i col·lectiu.

intenció educativa: 
 f Potenciar la utilització del llenguatge audiovi-

sual com una eina crítica i de coneixement a partir 
de la realització d’un vídeo d’un minut en pla se-
qüència.

 f Explorar la capacitat d’expressió de les imat-
ges per a expressar idees, emocions i punts de 
vista sobre una temàtica.

 f Fomentar la participació, el treball en equip i 
l’intercanvi de mirades.

 f Incentivar la introspecció, la reflexió i el debat 
al voltant d’un tema en concret: la nostra identitat.

 f Recollir en un únic document audiovisual la 
varietat de criteris i opinions sobre una mateixa 
temàtica des del punt de vista del grup.

Temps: 8 hores

p Fotograma del videoclip Hijabi Wrap My Hijab



Del  mirall  a  YouTube 44

material:
• Fulls A3 i A4
• Retoladors de colors
• Material audiovisual de la carpeta “(Re)

presentar-nos”
• Fitxes de creació de la carpeta “(Re)pre-

sentar-nos” impreses 
• Projector i equip de so
• Pissarra
• Càmeres de vídeo o dispositius mòbils amb 

càmera
• Trípodes
• Gravadora de so o dispositius mòbils amb 

micròfon
• Ordinador amb programa d’edició de vídeo 

bàsic
• Opcionalment, accés a Internet

Desenvolupament: recomanem organit-
zar aquesta activitat en 4 sessions de 2 hores 
cadascuna.

sessió 1 (2 h)

Comencem la primera sessió fent una síntesi de 
les temàtiques i debat que hem desenvolupat al 
llarg de les sessions sobre les imatges i les identi-
tats. Per fer-ho, proposem que, en parelles, facin 
un mapa mental d’idees i conceptes partint d’una 
pregunta central: som qui es pensen que som? 
L’objectiu és que el grup reflexioni sobre possi-
bles estereotips i prejudicis respecte de les seves 
identitats i, d’altra banda, d’aquelles coses d’ells/
es que els altres no coneixen i de com els agrada-
ria que l’entorn els i les percebés. Posem en comú 
les idees sorgides, de manera que conjuntament 
generem un banc d’idees de qui som i com ens 
agradaria explicar-nos.

Seguidament, llancem la proposta de l’activitat: 
crear un vídeo col·lectiu en el qual puguem tenir 
l’espai per a explicar-nos a nosaltres mateixos/
es com desitgem. Per fer-ho, cada parella propo-
sarà un vídeo d’un minut gravat en pla seqüència 
(sense talls). L’agrupació de totes les peces del 
grup serà el nostre autoretrat col·lectiu. Expli-
quem com s’estructuraran les sessions i la dura-
da del projecte.

Un cop contextualitzada l’activitat, mostrem al-
guns exemples d’autorepresentacions de col-
lectius que fugen i/o qüestionen la imatge social 
que s’ha construït de la seva identitat i busquen 
presentar-se d’una manera subjectiva, des d’un 
altre punt de vista. 

 » Tràiler de Mot de passe: Fajara de Séverine 
Sajous i Patricia Sánchez Mora. Ens fixem en el 
tractament documental i en l’ús d’imatges grava-
des en directe i sense guió. Es tracta d’un recull 
d’experiències gravades pels nois i noies que es 
trobaven a la Jungla de Calais i van participar 
en una sèrie de tallers de creació. Es mostren 
en blanc i negre i van acompanyades d’una veu 
en off que combina la narració externa amb el 
testimoni directe. Amb aquesta peça es busca 
explicar la realitat de les persones migrades des 
del seu punt de vista.

 » Hijabi (Wrap my hijab) de Mona Haydar: aques-
ta proposta utilitza la cultura musical, concreta-
ment el rap, com a reivindicació de la identitat 
musulmana femenina. L’artista expressa la seva 
opinió sobre l’ús del hijab i la compara amb els 
comentaris que fan altres persones sobre la seva 
vestimenta. També podem fixar-nos en la música 
de forta arrel cultural i en com són les imatges que 
es mostren (qui les protagonitza, com és la com-
posició, quins gestos fan les protagonistes, com 
van vestides, etc.).

A continuació, ens centrem en el vessant més for-
mal i analitzem exemples que utilitzen el pla se-
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qüència i alguns recursos expressius que poden 
resultar inspiradors. És important tenir en compte 
que, en moltes de les peces següents, també s’ha 
utilitzat el llenguatge audiovisual com a eina d’au-
torepresentació i narració de la pròpia història. A 
mesura que fem els visionats, podem anar indi-
cant els recursos que es fan servir en cada cas. 

◊ Cartel·les: ús creatiu de les cartel·les, combi-
nació de la imatge amb la narració en veu alta, ús 
de la càmera fixa i narració d’una història pròpia 
en primera persona.
◊ Dibuix: ús creatiu del dibuix, combinació amb 
una veu en off i narració d’una història pròpia en 
primera persona.
◊ Mapa: generació d’un espai fílmic a través d’un 
mapa, traçat del recorregut, utilització d’un pla ze-
nital, ús de la veu en off i narració d’una història 
personal en primera persona.
◊ Collage: ús del collage, treball amb objectes 
sobre el pla, ús de la càmera zenital, intervenció 
de les mans i ús de la música en lloc de la veu.
◊ Pantalla mòbil: ús creatiu de les pantalles, ús 
de fotografies, combinació amb una veu en off i 
narració d’una història pròpia en primera persona.

A continuació, fem una pluja d’idees col·lectiva al 
voltant del tema. Si cal, podem refrescar algunes 
idees sorgides de sessions anteriors per a poder 
ampliar la perspectiva o donar idees. Apuntem a 
la pissarra les idees que vagin sorgint. A partir de 
les idees dels mapes mentals fets a l’inici i d’aque-
lles propostes anotades a la pissarra, cada parella 
comença a treballar en el guió del seu vídeo (amb 
la fitxa de creació).

sessió 2 (2 h)

Cada equip segueix desenvolupant la seva idea 
i elaborant el guió. Cal que siguin clars amb la 
definició de personatges, localització, attrezzo 
necessari, diàlegs i música si n’hi ha i sobre com 

filmar (sobretot on comença i on acaba el pla-se-
qüència). Per a poder orientar l’espai de creació, 
marquem uns temps determinats, tot i que po-
dem ser flexibles:

◊ 20 minuts: pluja d’idees i definir l’argument del 
vídeo
◊ 20 minuts: posada en comú dels arguments i 
comentari
◊ 15 minuts: localització, personatges (i actors/
actrius) i attrezzo i vestuari
◊ 15 minuts: què passa i com es veu
◊ 20 minuts: diàlegs, música i efectes sonors

Al final de la sessió, posem en comú totes les ide-
es i conjuntament proposem millores per a fer-los 
més senzills o que les idees quedin clares. També 
ens coordinem de cara als rodatges definint què 
necessita cada equip: 
◊ Attrezzo i material
◊ Quin rol tindrà cada membre de la parella i 
quin rol tindran els altres joves. Actors, càmera, 
so, control del temps...
◊ Localització 

Cal definir en quin ordre es faran els rodatges 
per tal que els diferents equips estiguin coordi-
nats i tothom que ha de participar en cada peça 
pugui estar preparat/da. Podem fer diferents gra-
vacions a la vegada si comptem amb diferents 
dispositius de gravació i organitzem les perso-
nes implicades en els vídeos de manera que no 
se’ls superposin les gravacions.

sessió 3 (2 h)

Dediquem tota la sessió al rodatge dels vídeos. 
Durant les filmacions, els i les altres joves partici-
pen en el rodatge de les peces dels companys. Si 
algun equip no ha pogut acabar el seu guió, pot 
seguir-hi treballant.
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Orientacions per al rodatge:

 f Cal distribuir el temps disponible per a cada 
parella. L’ideal és que tinguin al voltant de 20 mi-
nuts. Podem limitar el rodatge a fer 2-3 preses del 
vídeo, de la qual escolliran quina és la bona.

 f Cal controlar el temps que cada parella dedica 
a la gravació per tal que tots els equips tinguin 
temps de filmar. Si bé tota l’organització depèn de 
la quantitat de dispositius de gravació que es tin-
guin i de la necessitat de participació de la resta 
de companys/es. Preferiblement, farem diferents 
rodatges simultanis per aprofitar el temps el mà-
xim possible.

 f Cada parella ha de tenir controlada la gent 
que surt/col·labora al seu vídeo i l’attrezzo ne-
cessari.

 f A l’hora de gravar, cal vigilar el soroll ambient.
 f Cada parella ha d’escollir o gravar el so de la 

seva peça. A la quarta sessió caldrà tenir-la per 
fer el muntatge.

 f Cada parella ha d’escollir un títol per a la 
seva peça.

 f Preferiblement, utilitzar el trípode (però depen-
drà de la idea).

 f Tenir en compte que la llum natural canvia: és 
preferible començar a gravar per les localitzaci-
ons exteriors. 

 f Un minut és molt de temps: s’ha de tenir tot 
clar i planificat.

 f És recomanable començar a gravar abans 
d’iniciar les accions. D’aquesta manera, evitarem 
que les primeres frases o gestos quedin tallats.

sessió 4 (2 h)

Aquesta sessió consisteix en el muntatge de la 
peça col·lectiva. Comencem decidint en quin or-
dre han d’anar els vídeos. Per fer-ho, apuntem els 
diferents vídeos en fulls A4 i els col·loquem a terra 
per anar-los movent i reordenant-los segons les 
decisions del grup.

A continuació, fem el visionat i comentari dels 
resultats de les gravacions. Fem el visionat de 
les 2-3 preses de cada equip i al final de la pro-
jecció, l’equip creador escull quina presa és la 
bona, explica com vol afegir el so i anuncia el 
títol del vídeo.

De manera simultània a aquest comentari, anem 
col·locant els vídeos de manera consecutiva al 
programa d’edició. Hi afegim les músiques i tam-
bé el títol a l’inici. Un cop fetes totes les projecci-
ons, afegim el títol de l’autoretrat col·lectiu a l’inici 
(Som qui es pensen que som?).

Com a tancament projectem l’obra sencera i fem 
valoració dels resultats. Podem tenir en compte 
com ens hem sentit, si estem satisfets/es amb el 
resultat, què ens ha costat més, com hem supe-
rat els obstacles, quina imatge global creiem que 
dona el vídeo col·lectiu, etc.

Proposem penjar el vídeo a YouTube o alguna 
xarxa social, de manera que el nostre missatge 
sigui públic. Podem fer-ho a través del compte del 
centre o bé creant-ne un per a l’activitat.
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agressió: acció que atempta contra els drets 
i la integritat física i psicològica d’una persona. 
L’agressió està caracteritzada per ser un abús de 
poder d’una persona sobre una altra i, per tant, 
s’ha de diferenciar d’un malentès o un conflicte. 
Una agressió sexista és una agressió generada 
per motius de gènere o orientació sexual, entre 
d’altres. Una agressió sexual és una acció que 
atempta contra la llibertat sexual d’una persona.

arquetip: patró o model relatiu a un conjunt 
de trets que acaben imposant-se com a definito-
ris de persones, grups humans o d’altres. A partir 
d’aquest naturalisme cultural se’n defineixen o se 
n’elaboren d’altres.

assetjament: comportament que atempta 
contra la dignitat d’una persona i té com a propòsit 
o produeix l’efecte de generar-li un entorn intimi-
datori, hostil, degradant, humiliant o ofensiu.

autorepresentació: descripció de la prò-
pia identitat a partir de la representació d’un o 
una mateixa, sigui de manera figurativa o meta-
fòrica. En el món virtual, l’autorepresentació es 
realitza a través dels perfils personals i mitjan-
çant les fotografies, els materials audiovisuals i, 
en general, tot aquell contingut que s’empra per 
fornir les xarxes socials.

Caracterització: acció́ que consisteix a de-
terminar els atributs peculiars d’un personatge de 
manera que es distingeixi clarament de la resta.

Discriminació: consisteix en un tracte des-
favorable d’una persona respecte a una altra, 
en una situació comparable, per raó de gènere, 
orientació sexual, procedència, religió, classe 
social o diversitat funcional, entre d’altres. La 
discriminació apareix com una forma d’hostilitat 
envers la diferència i l’alteritat, i es construeix 
en els terrenys social, polític, econòmic i rela-
cional. La discriminació sexista té lloc quan es 
valora a una persona segons el model hetero-
normatiu imperant on la identitat d’home blanc 
heterosexual té una posició de privilegi vers al-
tres identitats de gènere i sexuals.

Diversitat: existència de persones diferents 
entre elles, que no s’han de sotmetre a una única 
norma. La diversitat implica múltiples manifesta-
cions igualment vàlides, en l’àmbit cultural, de 
gènere, de procedències, de cossos i de capaci-
tats, entre d’altres.

enquadrar: acció de seleccionar una part del 
camp visual i situar-lo dins els límits d’un marc de-
terminat: una tela, un marc, el visor d’una càmera 
de filmar o la pantalla de cinema. A l’hora d’ob-
servar i analitzar les imatges (incloses les cine-
matogràfiques), cal tenir sempre present que no 
són producte de la selecció arbitrària d’una reali-
tat objectiva, sinó tot el contrari: sempre parteixen 
d’una subjectivitat. D’entre les infinites possibili-
tats i variants que ofereix el camp visual, algú ha 
decidit què es descarta, què se selecciona i com 
es mostra aquesta selecció.  Amb aquesta elecció 
ja estem construint un determinat sentit, ja estem 
elaborant un discurs des d’un punt de vista. 

glossari
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etnocentrisme: tendència dels compo-
nents d’un grup ètnic a considerar el seu grup 
superior als altres grups o a interpretar les cul-
tures alienes amb els criteris i valors de la prò-
pia cultura.

estereotip: conjunt d’idees que s’obtenen a 
partir de les normes culturals prèviament establer-
tes i que poden convertir-se, a ulls d’un grup o una 
societat, en un model de comportament que se 
sobreposa a la realitat dels subjectes i que, sovint, 
cal seguir per ser acceptat o acceptada.

gènere: els gèneres són construccions soci-
oculturals que es refereixen a les característiques 
(socials, culturals, polítiques, psicològiques, jurí-
diques i econòmiques), els comportaments i les 
actituds que la societat atribueix de forma dife-
renciada a allò que es considera masculí i feme-
ní. Varien a través de la història i es transmeten 
mitjançant l’educació, l’ús del llenguatge, la famí-
lia, la religió, els mitjans de comunicació i altres 
agents socialitzadors.

heteropatriarcat: sistema sociopolític i 
cultural que justifica i promou la superioritat de 
l’home i de l’heterosexualitat vers els altres gène-
res i orientacions sexuals. Dona la màxima impor-
tància als homes i al seu rol dominant en tots els 
àmbits de la societat i estableix la norma que les 
relacions sexo-afectives s’han d’establir entre un 
home i una dona. En l’heteropatriarcat es discri-
minen les dones i persones LGBTI+.

interseccionalitat: és una perspectiva 
analítica i política que proposa prendre en con-
sideració diferents categories de discriminació 
construïdes socialment i culturalment que interac-
tuen en nivells simultanis i contribueixen a gene-
rar desigualtats socials de manera sistemàtica. 
Aquesta teoria permet entendre i respondre a les 
maneres com el gènere es creua amb altres ei-
xos de desigualtat i com aquests encreuaments 
contribueixen a experiències úniques d’opressió i 
privilegi. Alguns exemples d’aquestes categories 
que es creuen amb el gènere i sexe són: la raça, 
la classe social, la diversitat funcional o les creen-
ces religioses, entre d’altres.

llenguatge inclusiu: llenguatge que evi-
ta el biaix cap a un gènere determinat. El llenguat-
ge inclusiu pretén evitar un ús del llenguatge que 
considera el masculí com a universal i tendeix a 
invisibilitzar o amagar la presència o actuació de 
les dones. El llenguatge inclusiu es presenta com 
una alternativa al llenguatge sexista, i inclou, en 
les seves propostes: l’ús del femení en el llenguat-
ge, així com l’ús de plurals neutres, entre d’altres.

mandats de gènere: idees, tasques 
i funcions assignades a les dones i als homes 
respectivament depenent dels estereotips de gè-
nere del moment històric. Els mandats de gènere 
són producte del nostre procés d’aprenentatge 
i delimiten les maneres de ser, comportar-se i 
sentir-se que es consideren apropiades segons 
el gènere assignat. 

muntatge: tasca de seleccionar, ordenar i 
encadenar el material filmat per donar lloc a un 
producte audiovisual. El significat del muntatge 
final no sorgeix de la suma d’imatges, sinó de la 
relació conceptual que s’hi estableix.

Patriarcat: forma d’organització́ social i polí-
tica que dona la màxima importància als homes i 
al seu rol dominant en tots els àmbits de la socie-
tat. Es tracta d’un model estès arreu del món i que 
presenta moltes variacions.

Pla: unitat espacial-temporal filmada en continu-
ïtat. Des del punt de vista tècnic és la quantitat de 
pel·lícula impressionada des que el motor arrenca 
fins que s’atura. En un film acabat (muntat), el pla 
està limitat pels dos talls que l’uneixen al pla pre-
cedent i següent. 

Planificació: és la tasca prèvia al rodatge 
que consisteix a pensar i ordenar els plans. Es 
tracta d’un pas clau de la producció cinemato-
gràfica a través del qual es converteix la narració 
textual (el guió literari d’un film) en una narració 
visual més pròxima a allò que serà el llenguatge 
cinematogràfic del film. El guió que plasma aquest 
format “visual” rep el nom d’storyboard.
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Pla seqüència: tipus de pla en què la cà-
mera no deixa de gravar durant un temps dilatat, 
de manera que la seqüència es presenta sense 
muntatge posterior. S’hi poden incloure canvis de 
pla, moviments de càmera, canvis de localització, 
etc. Sempre que no requereixi tallar el rodatge.

Punt de vista ideològic: expressa una 
opinió sobre alguna cosa.

Punt de vista visual: indica el lloc des 
d’on es veu el que mostra una imatge. S’identifica 
amb la  mirada que ens dona a veure alguna cosa. 
En cinema hi ha dues fonts perceptives, una visu-
al i una altra sonora. Per diferenciar-les s’utilitza el 
terme ocularització, que indica la relació entre el 
que  mostra la càmera i el que veu un personatge. 
El terme auricularització s’aplica a la relació entre 
les  informacions auditives i els personatges.

Punt de vista narratiu o focalit-
zació: expressió utilitzada en narratologia per 
indicar la manera d’organitzar el saber narratiu 
des de la instància narradora. Poden produir-se 
tres modalitats. Focalització zero, quan la instàn-
cia narradora és omniscient; focalització interna, 
quan el saber queda restringit al punt de vista d’un 
personatge, i focalització externa, quan el saber 
és menor que  el dels personatges.

racisme: sistema estructural d’exclusió, se-
gregació, discriminació o agressió a les persones 
per motius de raça, procedència, color, cultura i/o 
creences religioses, entre d’altres. El racisme pro-
pugna la inferioritat d’uns grups humans respecte 
d’altres. Manté una estructura de poder basada 
en l’hegemonia cultural occidental, amb arrels 
profundes en un passat d’esclavitud, espoli, usur-
pació i explotació en el context colonial.

selfie: autoretrat fet usant la fotografia. És un 
terme sovint vinculat a Internet i la publicació 
d’autoretrats a les xarxes socials. Sovint es fa 
utilitzant la càmera del mòbil i hi poden aparèi-
xer una o més persones, que són l’element prin-
cipal de la fotografia.

sexisme: sistema de valors que es fonamen-
ta en una cultura que diferencia els sexes i els 
jerarquitza, tot justificant unes normes de com-
portament assignades segons aquesta divisió. 
El sexisme assigna capacitats, valors, normes i 
rols diferents entre homes i dones. Les conduc-
tes sexistes, que promouen una hipervalorització 
d’allò masculí en contraposició a una menysvalo-
rització d’allò femení, són difícils de detectar per-
què encara ara estan molt arrelades en la socie-
tat, tenen lloc de manera quotidiana.

storyboard: document que desglossa en 
vinyetes els principals plans d’una seqüència, 
plasma cada enquadrament amb imatges i dona 
com a resultat un format semblant al que seria un 
còmic del film. El més important d’un storyboard 
no és la qualitat gràfica, ni el format de les imat-
ges (que tant poden ser dibuixos esbossats, il·lus-
tracions complexes o fotografies esquemàtiques), 
sinó que sigui un instrument pràctic per visualitzar 
la planificació del futur film i que asseguri que la 
narració cinematogràfica serà comprensible. 

Veu en off: recurs narratiu del cinema i les 
arts escèniques que consisteix a retransmetre una 
veu no pronunciada visualment davant la càmera. 
La veu pot ser d’un personatge que aparegui en 
altres moments o bé interpretada per algú́ que no 
apareix mai. Sovint es fa servir per representar el 
narrador omniscient equivalent al narrador de la 
literatura escrita.

Violència simbòlica: violència que 
s’exerceix a través del conjunt d’estructures de 
pensament, culturals i socials d’un determinat 
grup en un determinat moment.
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alTres 
reFerènCies

anàlisi del tractament de la diversitat de gènere, afectiva 
i sexual i el discurs sexista
Lliures en la diversitat
http://lliuresenladiversitat.dracmagic.cat/

Eina per a una comunicació no sexista
https://eina.observatoridelesdones.org/

Observatori de les dones en els mitjans de comunicació
https://www.observatoridelesdones.org/

Webdoc Sexis de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
http://sexis.ccma.cat/

anàlisi del tractament de la diversitat cultural 
i el discurs racista
Deu propostes contra el discurs xenòfob als mitjans de comunicació de la Unió de 
Periodistes Valencians
http://www.unioperiodistes.org/wp-content/uploads/2017/12/deu_propostes_con-

tra_xenofobia_als_mmcc-1.pdf

Films per la pau i els drets humans
https://filmsperlapau.dracmagic.cat/
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Guia sobre el tractament de la diversitat cultural als mitjans 
del Col·legi de Periodistes de Catalunya
https://fcic.periodistes.cat/wp-content/uploads/2013/11/guia_diversitat.pdf

Manual contra el inmigracionalismo de la Red Acoge:
https://www.redacoge.org/mm/file/Manual%20Buenas%20Practicas_Inmigracionalismo.pdf

Observatori d’actualitat del discurs migratori als mitjans
https://www.media.cat/discursosdiscriminatoris/

Debat i la cultura de pau
Discrepància benvinguda! De l’Escola de cultura de pau
https://escolapau.uab.cat/img/programas/educacion/Discrepancia.pdf



Del mirall a YouTube. Creació audiovisual i ex-
ploració de les identitats és un recurs pedagògic adreçat a 
professionals de l’àmbit de l’educació de persones adultes que estiguin 
desenvolupant la seva tasca amb grups de menors no acompanyats.

El recurs proposa diferents activitats que promouen la reflexió sobre 
la identitat individual i col·lectiva i els mitjans de comunicació a través 
de les imatges. Aquest mòdul formatiu es desenvolupa a través de di-
nàmiques creatives i de suport de l’educació visual que faciliten eines 
per a adquirir competències socials com el reconeixement d’un/a ma-
teix/a, dels altres i de la gestió dels conflictes.

Les activitats permeten d’analitzar la contribució de les imatges en la 
formació dels imaginaris i les identitats, així com prendre consciència 
que els missatges audiovisuals del nostre entorn són una representa-
ció de la realitat construïda segons un punt de vista determinat.


