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Consum cultural i identitat digital 

  
 
 
Objectius 

  
• Reflexionar sobre l’elaboració, la difusió i la interpretació de missatges en 

diversos mitjans, suports i contextos. 
• Compondre una narració audiovisual en grup per transmetre emocions i expressar 

idees respecte al tema tractat. 
• Conèixer i dominar les tècniques i les estratègies de la cerca de dades, la 

recollida de dades, l’estadística, el diari personal, el mapa conceptual i el 
processament d’informacions de fonts i webs diverses. 

• Valorar el consum ètic, responsable, reflexiu i crític de la informació i de la dieta 
mediàtica de forma conscient, amb la finalitat d’autoavaluar-se i autoregular-se. 

• Prendre consciència de la necessitat de l’aprenentatge al llarg de la vida en una 
societat canviant i de l’autoaprenentatge que possibilita Internet. 

• Identificar i comprendre els trets principals i la identitat digital de cadascú des 
de l’empatia i el respecte per tal de poder-los crear i gestionar de forma 
autònoma. 

• Conèixer el funcionament, la influència i l’impacte que exerceixen els mitjans de 
comunicació socials i Internet en l’exercici de la ciutadania activa i responsable. 

 
Descripció de la proposta 

  
En aquesta proposta didàctica àmplia i oberta, intentem visualitzar-hi la nostra dieta 
mediàtica que ens alimenta cada dia. Ens ajuda a prendre consciència de les nostres 
actuacions i a reflexionar-hi, tant a nivell personal com a nivell docent. També 
investiguem què sap la xarxa de nosaltres i com es pot gestionar la nostra identitat. 
La identitat és, en bona mesura, la suma de moltes identificacions de diferents tipus: 
local, personal, nacional, religiosa, política..., i també digital. 
 
Recursos emprats 

 
Internet i fitxes de les activitats a:  
http://guix.grao.com/revistes/guix/390-pedagogia-sistemica/material-per-a-l-
alumnat-consum-cultural-i-identitat-digital-coneix-la-teva-dieta-mediatica-i-el-que-
la-xarxa-sap-de-tu  
 
Proposta publicada a: Guix. Elements d’educació educativa, núm. 390. Autor: Jordi 
Jubany i Vila. 
 
Aspectes didàctics i metodològics 

 
L’educació emocional i el desenvolupament de les intel·ligències múltiples ajuden a 
desenvolupar les diverses identitats i les capacitats personals i socials. En aquest 
camí, es pot posar l’accent en el desenvolupament de diverses identitats: la identitat 
personal (fomentar el desenvolupament de l’autoconfiança, l’autoconeixement i 
l’autoestima), la identitat grupal (per treballar l’empatia, la cohesió social del grup 
classe i de la institució educativa de la qual formem part) i la identitat social (de la 
societat on vivim i en la qual hem d’interactuar i millorar, si és possible). 
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Continguts, competències que es treballen de forma destacada 

  
• Competència comunicativa lingüística i audiovisual. 
• Tractament de la informació i competència digital. 
• Competència per aprendre a aprendre. 
• Competència en la iniciativa personal i en l’esperit emprenedor. 
• Competència social i ciutadana. 
 
CONTINGUTS: 
 
CONCEPTES La dieta mediàtica i el consum cultural. 

L’estadística, les dades, les fonts i els formats de la informació. 
Els cercadors, com a eines. 
Els criteris de veracitat. 
La identitat digital i la seva evolució. 
La diversitat de narracions digitals. 

PROCEDIMENTS Elaboració d’un diari personal, d’un mapa conceptual, d’una 
enquesta, d’un dibuix i d’una estadística. Debat, posada en comú i 
reflexió al voltant de la diversitat de consums. 
Utilització de diversos cercadors web i d’eines narratives 
multimèdia amb la col·laboració dels companys i les companyes. 
Comparació de pàgines web utilitzant criteris diversos. Selecció de 
fonts d’informació i utilització de les TIC per al processament de 
les dades obtingudes per representar-les i elaborar-ne conclusions. 

ACTITUDS, 
VALORS I 
NORMES 

Interès a desenvolupar la curiositat per mitjà de la investigació. 
Valoració de la reflexió crítica de la informació, el contrast i la 
fiabilitat. 
Foment de l’autoconfiança, l’autoconeixement i l’autoestima en el 
procés d’aprenentatge. 
Interès per la millora de la competència comunicativa, com a 
receptor i com a emissor de missatges. 
Sentit crític davant les produccions publicitàries, multimèdia i 
d’altres. 

 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
Per desenvolupar la proposta, cal tenir en compte que el grau d’aprofitament depèn 
en bona mesura de la maduresa del grup de la seva motivació, del treball realitzat i 
de l’acompanyament docent, que és la clau. La proposta es por adreçar al cicle 
superior d’educació primària i a l’educació secundària obligatòria des de la tutoria a 
àrees de llengua, socials, audiovisuals, tecnologia o com a projecte interdisciplinari 
amb les adaptacions que es considerin. 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

 
Perquè es pugui realitzar correctament, cal establir lligams entre la vida real i els 
continguts escolars, combinant de manera equilibrada la pràctica i la reflexió. És 
necessari alternar el treball individual i l’aprenentatge col·laboratiu. És una feina 
que es pot fer sencera o fragmentada en parts i que permet aprofundir-hi més al 
llarg del temps. 

 


