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PREFACI : LA PREOCUPACIÓ PER LA MANCA DE CONTINGUTS 
SOBRE ELS EFECTES DELS DE COMUNICACIÓ A L'FP

Estudiant el Màster de Formació del Professorat de Formació Professional hem profunditzat 

amb l'idea que son uns estudis que preparen els alumnes per desenvolupar un ofici. En alguns països 

s'anomena educació vocacional. Aquests estudis, sobretot, tracten l'àmbit pràctic de la matèria que 

s'estudia. No obstant això, en els seus currículums, també consta l'àmbit teòric i es pot apreciar que 

els cicles gaudeixen d'una sèrie d'assignatures dedicades a aquest.1

La pròpia experiència en la realització de les pràctiques ens ha fet pensar que existeix una 

manca de contingut en l'àmbit teòric. En el cas que ens ocupa, els ciles d'imatge i so, hem observat 

aquesta manca. I pensem que és de vital important conèixer els efectes dels mitjans de comunicació 

per poder crear productes audiovisual. Partint d'aquesta base, és essencial explicar la importància 

que els mitjans de comunicació tenen en la nostra societat per conèixer els seus efectes a l'hora de 

crear productes audiovisuals. Per tant, farem una petita explicació del tema que ens ocupa. 

Avui en dia, ens trobem amb una realitat complexa. Poc a poc, els mitjans de comunicació 

han anat adquirint un paper cada cop més rellevant en la societat. Els mitjans, entesos com a font de 

socialització,  transmeten  uns  valors  determinats.  “Los  medios  tienen  mucha  importancia  en  la 

socialización de normas, valores y expectativas de conducta; en las opiniones políticas (partidistas, 

de líderes), ideológicas, religiosas y sobre la moralidad pública; en los gustos culturales; en las 

actitudes vinculadas a esas opiniones: de la tolerancia ante lo estranjero, de diálogo o debate y el 

marco de uno y otros. Las ciéncias sociales demuestran que las variedades psicológicas individuales 

no son nunca la única base de las opiniones y las conductas de los individuos, quienes dependen de 

las normas sociales, los sistemas de roles, los controles sociales y las jerarquías de posición social.” 

(Sánchez Noriega, 1997, pàg. 149). 

La realitat sociològica que travessa la societat ens demostra que les persones cada vegada 

són més individualistes i per tant, cada vegada es troben més sols front la realitat i cerquen noves 

fonts de socialització. Els mitjans de comunicació han sabut adquirir aquest paper i tracten alguns 

1 www.xtec.cat  . En aquesta web es poden consultar els crèdits dels currículums dels cicles superiors d'imatge i so.
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dels temes més importants en la vida de les persones “En la ment de qualsevol persona profana tots 

els períodes de la vida estan associats a representacions elaborades a partir d'experiències personals, 

informacions transmeses per l'entorn més pròxim i per aquells mitjans de comunicació que compten 

amb més facilitat per crear opinió.” (Montero, 2006, pàg. 25). 

Partint d'aquí, és imprescindible la investigació que analitzi els continguts sobre els efectes 

dels mitjans a l'fp i que s'analitzi la percepció d'aquests continguts per part dels estudiants dels 

cicles. 

El present treball s'emmarca en aquest àmbit. El propòsit principal del treball de recerca és 

profunditzar  en  l'estudi  de  l'àmbit  descrit.  Per  aconseguir-ho,  el  projecte  parteix  d'una 

contextualització  teòrica  dels  punts  esmentats  anteriorment,  per,  a  posteriori,  realitzar  una 

investigació  analítica  de  la  realitat  que  se'ns  presenta.  És  a  dir,  primerament,  s'estudiaran  i 

analitzaran  les  distintes  corrents  ideològiques  i  teories  al  voltant  dels  efectes  dels  mitjans  de 

comunicació i, en segon lloc, es realitzarà una anàlisi empírica de la realitat que se’ns presenta, és a 

dir,  si  els  currículums  dels  cicles  superiors  d'fp  contemplen  els  continguts  relacionats  amb els 

efectes  dels  mitjans  de  comunicació.  Ho  portarem  a  terme  mitjançant  distintes  metodologies 

qualitatives i quantitatives. 

D'aquest manera, podrem relacionar el marc teòric amb l'anàlisi empírica. Pretenem esbrinar 

com s'organitzen els temaris que els centres d'FP dediquen als continguts relacionats amb l'essència 

i  efectes  dels  mitjans de comunicació amb els  coneixements i  hàbits  de consum de mitjans de 

comunicació dels alumnes d'aquests estudis. 

Hem estructurat el projecte en un prefaci i  cinc parts. La primera part respon al nom de 

presentació,  introducció i justificació de la recerca. En aquest apartat es contextualitza la temàtica 

de la recerca i les justificacions que avalen l'interès social del projecte. 

El segon capítol fa referència a els  Objectius i Hipòtesis. En els objectius es plantegen les 

metes que, com a investigadors, ens hem marcat. Les hipòtesis són proposicions conjecturals al 

voltant de la nostra recerca, que esperem confirmar. 

Pel que fa a la  metodologia, el tercer capítol, s'organitzen els arguments per presentar una 

metodologia d'anàlisi clara. Es combina l'anàlisi de continguts, mitjançant l'anàlisi dels continguts 
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del currículum del centre, amb l'anàlisi de la recepció d'aquests continguts i d'hàbits de consum. 

Com s'observa,  es  pretén  treballar  amb  la  combinació  de  metodologies  per  poder  obtenir  uns 

resultats més complets. 

La  metodologia  emprada  ens  servirà  per  apropar-nos  a  l'objectiu  d'aquest  projecte  de 

recerca: l'anàlisi de la correspondència entre els continguts curriculars del cicles superiors d'imatge i 

so sobre l'essència i efectes dels mitjans de comunicació i els coneixements i hàbits de consum dels 

estudiants. Així, podrem esbrinar si el currículum contempla l'àmbit de l'estudi de l'essència i els 

efectes dels mitjans de comunicació i si els estudiants adquireixen els coneixements bàsics i els 

hàbits de consum de mitjans d'aquests. Ens interessem pels hàbits de consum perquè considerem 

que ens poden aportar informació interessant sobre els estudiants. Podríem dir que és la part més 

experimental del projecte i és un punt de partida a investigar amb profunditat en el futur. Partim de 

la idea que “el gust s'educa”, per tant, els estudiants dels cicles d'imatge i so, si gaudeixen dels 

coneixements base sobre essència i efectes dels mitjans, haurien d'anar educant i el seu gust i ser 

cada vegada més selectius amb els continguts audiovisuals que es consumeixen. Aquest apartat 

referit  als  hàbits  de consum dels  estudiants  és  una mena de punt de partida per  investigacions 

posteriors. 

Per portar a terme els objectiu, primer es realitzarà una anàlisi dels continguts curriculars 

dels crèdits que son l’objecte d’estudi per observar quin lloc ocupa l'estudi de l'essència i efectes 

dels mitjans. A continuació, es realitzarà un estudi de recepció, per esbrinar els hàbits de consum i 

els coneixements dels estudiants en l'àmbit descrit. Aquest serà l'àmbit que englobarà el projecte 

present. No obstant això, si les nostres hipòtesis es confirmaren i es verifiqués que existeix una 

manca de continguts en l'àmbit descrit, una segona part d'aquest projecte, a realitzar en el futur, 

seria proposar el canvi de currículum o l'ampliació dels continguts en un crèdit determinat.  

El quart capítol l'hem anomenat El marc teòric de la recerca. Aquest apartat fa referència al 

marc teòric que engloba el tema dels mitjans de comunicació, la seva essència i efectes. L'estudi de 

la Televisió serà el punt de partida per demostrar els efectes sobre els receptors. El món dels mitjans 

és molt ampli i,  per aquest motiu, ens hem vist obligats a delimitar el marc teòric. Per tant,  es 

dedicarà un espai especial  a la socialització de la televisió.  Per portar-ho a terme, farem servir 

distintes perspectives que parteixen de les diferents disciplines que ens serviran de marc: sociologia, 

psicologia i anàlisi de recepció. 
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          Mitjançant les investigacions que han realitzat distints autors com Joan Ferrés (1996), Paul 

Ricoeur (1985), Sonia Livingstrone (1990), Yolanda Montero (2006), José Luis Sánchez Noriega 

(1997),  Wenceslao Castañares (2006), etc., descobrirem que els mitjans de masses han adquirit un 

paper molt sofisticat i complex en la nostra societat. Sota una aparença innocent i transparent, els 

mitjans  tenen  uns  efectes  determinants  sobre  els  receptors,  que  són  influenciats  de  manera 

inconscient  i  emocional  (Ferrés  1996).  En  aquest  punt,  farem servir  importants  descobriments 

d'altres disciplines com la neurociència, que ens ajudarà a entendre els processos d'actuació dels 

mitjans de masses en la seva funció d'agents socialitzadors. 

Amb les distintes aportacions que realitzarem, intentarem trencar amb la concepció general 

que afirma que veure la televisió és una activitat rutinària i que el significat dels seus missatges és 

quelcom  obvi  que  el  teleespectador  consumeix  de  manera  passiva  i  acrítica  d'acord  amb  els 

postulats dels estudis sobre recepció. Inclourem informació sobre les distintes investigacions que 

han demostrat  que els  processos de comunicació no són simples i  poden transmetre uns valors 

determinats sobre els receptors. En aquest context, dedicarem un espai important al treball realitzat 

pel  Joan  Ferrés  (1996),  Televisión  subliminar.  Socialización  mediante  comunicaciones 

inadvertidas. Els estudis sobre neurociència de Rita Carter (2002) i Antonio Damasio (2005) ens 

aportaran una visió àmplia sobre la neurobiologia de l'emoció i els sentiments que juga un paper 

important en el procés de socialització dels mitjans.

Pel que fa a l'últim apartat del projecte, els resultats de la investigació, aportarem una base 

de dades empíriques, resultat de la nostra investigació, que avalarà les nostres conclusions i anàlisi 

finals. Aquestes dades, seran analitzades amb les distintes metodologies esmentades anteriorment. 

En segon lloc, recuperarem els objectius i hipòtesis formulats al principi de la recerca i observarem 

si les nostres hipòtesis s'han complert, aportant informació sobre el perquè dels resultats.

Es dedicarà un espai final a les conclusions i es deixaran obertes línies de recerca futures. 
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     1. PRESENTACIÓ, INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA RECERCA 

                                                                           

La manca de continguts teòrics sobre l'essència i els efectes dels mitjans de comunicación a 

l'fp d'imatge i so és un projecte de recerca que neix d'una proposta d'estudi de final de Màster de 

Formació del Professorat de Secundària. A partir de la realització de les pràctiques obligatòries en 

un centre de Formació Professional, percebem una manca de continguts teòrics relacionats amb 

l'essència  dels  mitjans  de  comunicació  i  els  seus  efectes.  Tenint  en  compte  que  la  família 

professional que ens ocupa és imatge i so. 

S'observa  un  tractament  acurat  i  complet  en  l'àmbit  dels  continguts  tècnics  (muntatge, 

realització  de  cinema,  realització  de  televisió,  etc.)  i  de  continguts  teòrics  pràctics  del  món 

audiovisual   (producció,  publicitat,  etc.)  però  una  manca  de  continguts  específics  en  relació  a 

l'essència dels mitjans i els possibles efectes socials. 

Aquesta observació ens planteja una preocupació, creiem que els estudiants dels cicles de la 

família  d'imatge  i  so  estan  sent  preparats  per  crear  productes  audiovisuals  però  no  tenen 

coneixements  dels  possibles  efectes  que  aquests  productes  poden  tenir  en  la  societat.  Sent 

conscients, i amb la contextualització teòrica acurada que farem més endavant que ho explica, del 

poder socialitzador de certs mitjans com la televisió i l'efecte d'aquesta sobre la societat, creiem que 

és de vital importància que els estudiants d'imatge i so estiguin formats en aquests aspecte. 

A més, s'ha tenir en compte que certs coneixements poden provocar que alguns estudiants es 

plantegen dilemes ètics en treballs futurs. Per exemple, tenint en compte els efectes que els mitjans 

poden tenir sobre la societat, pot donar-se el cas que els estudiants siguin més selectius amb els 

productes audiovisuals que elaboraran una vegada acabats els estudis. 

Així, aquest treball no tracta només de comprovar si existeix una manca de contingut en els 

estudis d'fp de la família d'imatge i  so, sinó de formar els futurs professionals  de l'audiovisual 

perquè en siguin conscients dels possibles efectes que els mitjans de comunicació poden provocar 

sobre els receptors i tracten de fer uns productes audiovisuals de més qualitat. Per tant, intentar fer 

canvis de base en el món de l'audiovisual. 
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Per justificar la nostra proposta, pensem que és essencial contextualitzar la importància dels 

mitjans de comunicació en la societat actual. I concretar l'elecció de la televisió com a mitjà base 

per aquesta contextualització. 

“La  televisión  realiza  una  función  socializadora  fundamentalmente  mediante  el 

entretenimiento, porque son los programas de entretenimiento, y en especial los espacios de ficción, 

los que concitan a muchos telespectadores,  y de modo particular a los adolescentes,  a mirar la 

televisión” (Montero, 2006, pàg. 14). 

Montero evidencia la importància que els mitjans de comunicació tenen en les nostres vides. 

En  aquest  context,  el  televisor  és  el  mitjà  hegemònic  per  excel·lència.  Si  observem les  dades 

d'audiència de Fundacc2, veiem com a pesar dels grans canvis tecnològics que s’han donat en les 

últimes dècades,  la  televisió continua sent el mitjà més utilitzat per la població, per tant, és obvi el 

seu poder socialitzador. 

Davant aquesta realitat, són molts els estudiosos, com Joan Ferrés, Yolanda Montero, Jose 

Luis Sanchez Noriega, Magda Albero, etc.,  que han dedicat el seu temps a la investigació dels 

continguts i dels efectes que els productes audiovisuals produeixen sobre la societat, ja que juguen 

un paper molt  important com a mediadors entre l’esfera pública i  la privada.  “La televisión es 

objeto de discusión permanente.  Lo es entre  los espectadores,  abocados a  un debate  sobre una 

programación que satisface sus demandas de forma muy parcial. Lo es también como problema 

público porque, según la opinión pública mayoritaria, es un medio de comunicación que deja mucho 

que desear en la satisfacción de las necesidades sociales.” (Castañares, 2006, pàg.13) 

Una  de  les  seves  característiques  principals,  que  interessa  als  investigadors,  és 

l’omnipresència que fa que els mitjans arriben a tots els sectors de la població, infants, adolescents i 

adults. Aquesta afirmació adquireix importància en la conjuntura social actual, caracteritzada per la 

instauració de la individualitat. Amb el capitalisme i l'actual dificultat per a la conciliació laboral i 

familiar,  els  mitjans  de  socialització  tradicionals,  com  la  família,  deixen  lloc  a  nous  actors 

socialitzadors, que la major part de les vegades, ocupen els mitjans de comunicació. 

2 Fundac és la Fundació de la Comunicació i la Cultura. Fundacc (en línia): Resum any natural 2007, publicat el 4 
d'Abril del 2008. Baròmetre de la comunicació i la cultura. Estudi realitzat a Catalunya, País Valencià i Illes 
Balears: http://www.fundacc.org/docroot/fundacc/pdf/resum_public_la_onada08_barometre_cat.pdf 
(02/07/2009) 
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Algunes estadístiques indiquen que, amb l'aparició de les noves tecnologies com Internet, la 

societat s'allunya de la televisió (Elzo,  2008). Però les dades d'audiència demostren que aquests 

acudeixen  a  la  televisió  per  cercar  certs  formats  o  gèneres  que  les  noves  tecnologies  no  els 

ofereixen. Per tant, la televisió continua sent font de referència social.“La televisión como sistema 

narrativo  central  de  mayor  alcance  aún  hoy  juega  un  rol  determinante  en  la  construcción  del 

conocimiento de la realidad social y con ella de las identidades sociales de los individuos, gracias a 

la  intensidad del  impacto que su discurso,  directo y persistente  como flujo continuo,  ejerce en 

nuestra vida cotidiana.” (Luzón et al, 2009, pàg. 7). 

Segons Sánchez Noriega (1997), aquesta capacitat socialitzadora de la televisió, s'accentua 

en funció de com aquesta respon a expectatives o necessitats dels receptors i també en base a la 

manca d'experiència del televident sobre un tema concret. 

Les dades d'audiència dels mitjans de comunicació són: Televisió 88,4% / Revistes 57,6% / 

Exterior 55,9% / Diaris 43,8% / Cinema 34,9% / Interent 30,7 %. 

Una vegada exposada la justificació que avala l'elecció dels objectes d'estudi, la manca de 

continguts sobre els efectes dels  mitjans de comunicació,  pensem que és important justificar la 

nostra proposta de recerca.

La  pròpia  essència  dels  mitjans,  explicada  anteriorment,  evidencia  la  necessitat  que  els 

estudiants que estan preparant-se per crear productes audiovisuals en siguin conscients dels efectes 

que aquests poden tenir sobre la societat. 

Observant els continguts dels crèdits dels distints cicles d'imatge i so del centre educatiu on 

es realitzen les pràctiques, percebem que els continguts no tracten suficientment aquests aspectes i 

se’ns crea la necessitat de desenvolupar una investigació per esbrinar si les nostres hipòtesis son 

certes o no. 

A més, aquesta investigació s'apropa al receptor dels coneixements, l'estudiant, que moltes 

vegades  és  oblidat  com a  agent  actiu  en el  procés  d'ensenyament  i  aprenentatge,  ja  que,  se  li 

ofereixen una sèrie d'assignatures de continguts concrets però ell no pot oferir les seves inquietuds 

en quant a l'estudi d'altres continguts. La investigació present s'apropa a l'estudiant per esbrinar si ha 
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adquirit coneixements en l'àmbit d'escrit. 

El projecte de recerca que presentem és interessant a distints nivells. D'una banda, analitza 

els continguts dels cicles formatius, fa una mena de revisió per esbrinar si es tracta un tema base en 

l'estudi de l'audiovisual, l'efecte dels mitjans. D'altra banda, aporta mesures de millora.  

Així mateix, mitjançant l'enquesta, també esbrinarem els hàbits de consum de mitjans dels 

estudiants del cicle d'imatge i so. Els seus hàbits de consum poden ser un punt de referència per 

conèixer si apliquen els coneixements obtinguts al llarg dels estudis. 

Per  últim,  és  important  tenir  en  compte  que  el  problema  que  plantegem,  la  manca  de 

continguts sobre l'essència i els efectes dels mitjans de comunicació, no afecta només als cicles 

superiors d'imatge i  so,  sinó que afecta a  tota  la societat.  L'equip d'investigació d'audiovisual i 

educació del grup UNICA de la Universitat Pompeu Fabra ha realitzat distintes investigacions sobre 

les  competències  educatives  de  la  societat  en  l'àmbit  de  la  comunicació.  L'àrea  de  recerca  en 

Comunicació i Educació del grup UNICA es dedica a la investigació i l'assessorament en dos gran 

àmbits: l'educació en mitjans i l'educació amb mitjans. En l'àmbit de l'educació en mitjans el grup es 

concentra  sobretot  en  l'anàlisi  del  paper  de  les  emocions  i  de  l'inconscient  en  la  recepció  de 

missatges  audiovisuals,  i  en  l'elaboració  de  materials  basats  en  metodologies  integradores, 

encaminades a convertir l'emoció en reflexió. En l'àmbit de l'educació amb mitjans, el principal 

centre d'interès rau en la recerca d'un nou estil comunicatiu en l'audiovisual educatiu i cultural, 

recorrent a la publicitat com a model comunicatiu; és a dir, cercant aquells paràmetres expressius de 

la publicitat que poden ser útils per incrementar l'eficàcia comunicativa i didàctica de l'audiovisual 

educatiu i cultural.3  

En  la  presentació  de  l'últim  projecte  d'investigació  de  la  Universitat  Pompeu  Fabra, 

relacionat amb les competències educatives en l'audiovisual i dirigit pel dr. Joan Ferrés, s'afirma 

que “El concepto de competencia en comunicación audiovisual ha adquirido cientificidad en las tres 

últimas décadas, al hilo de la omnipresencia de los medios de comunicación en la sociedad actual, 

acrecentada en los dos últimos lustros por las tecnologías de la comunicación y la información. Ya 

Umberto Eco en 1977 afirmaba que «la civilización democrática se salvará únicamente si hace del 

lenguaje de la imagen una provocación a la  reflexión crítica,  no una invitación a la hipnosis». 

3 Es pot extreure informació sobre els projectes esmentats en la web del grup UNICA: 
http://www.upf.edu/depeca/unica/index_comedu.htm 
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Treinta años después, dominar las capacidades para codificar y decodificar mensajes audiovisuales 

se  ha  ido  convirtiendo  en  una  alfabetización  tan  básica  y  fundamental  como la  lecto-escritura 

tradicional.  El  lenguaje  de  la  imagen,  fija  o  en  movimiento,  necesariamente  ha  de  ser  una 

competencia de la ciudadanía para apropiarnos cerativamente de los mensajes, evitando potenciales 

manipulaciones.4

 

Aquests estudis reforcen la justificació del nostre projecte de recerca. Si, avui en dia, es 

considera de vital importància que la societat adquireixi coneixements bàsics sobre l'essència i els 

efectes dels mitjans de comunicació per no ser immunes a ells, serà igual o més important que els 

futurs creadors dels productes audiovisuals adquireixin també aquests coneixements. A més, la seva 

especialització educativa ho requereix.  Així mateix, l'últim projecte d'investigació dirigit  pel dr. 

Joan  Ferrés,  canalitza  els  seus  esforços  en l'educació audiovisual  universitària,  per  tant,  encara 

justifica més la nostra proposta. 

Així mateix, l'UNESCO, en la declaració de Grunwald (1982) va declarar que «el sistema 

político y el sistema educativo han de reconocer su obligación de promover entre su ciudadanos una 

comprensión crítica del fenómeno de la comunicación». En el document s'exigia «un reajuste de las 

prioridades  educativas,  que  favorezca  la  creación  de  una  conciencia  más  crítica  entre  los 

espectadores».5 Per tant, el fet d'adquirir competències crítiques en l'àmbit de l'audiovisual, és a dir, 

conèixer l'essència i els efectes dels mitjans de comunicació no és un tema que només preocupi a 

una  sèrie  de  grups  d'investigadors,  sinó  que  preocupa  a  organismes  internacionals,  com  la 

UNESCO. 

4 Aquesta afirmació ha estat extreta de la proposta de projecte d'investigació que dirigeix el dr. Joan Ferrés en la 
Universitat Pompeu Fabra: La Competencia en comunicación audiovisual en un entorno digital. Diagnóstico de  
necesidades en tres ámbitos sociales acrónimos: COMPECAV. 

5 Es pot consultar a: www.unesco.org/education/nfsunesco/pdf/MEDIA_S.PDF.
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2.      OBJECTIUS I HIPÒTESIS

A continuació, exposem els objectius de la recerca: 

    •   Analitzar els continguts teòrics referents als efectes dels mitjans del currículum del cicle  

d'imatge i so. 

     •    Estudiar la recepció dels continguts analitzats. Observar quins usos fan els estudiants dels 

continguts que se'ls ofereixen. 

     •    Analitzar els hàbits de consum de productes audiovisuals dels estudiants del cicle d'imatge i 

so. 

  

Els  objectius plantejats  ens ajudaran a verificar o descartar la hipòtesis que plantegem a 

continuació. 

La  nostra  hipòtesi  parteix  de  la  idea  que  el  cicle  d'imatge  i  so  presenta  una  manca  de 

continguts en l'àmbit dels efectes dels mitjans de comunicació. Els estudiants no en son conscients 

de  l'essència  dels  mitjans.  A  més,  els  estudiants  tenen  uns  hàbits  de  consum  de  productes 

audiovisuals allunyats de les referències estudiades en el cicle. 

12



3. METODOLOGIA

Com s’ha anat comentat, aquest projecte d'investigació parteix de l’anàlisi dels continguts 

del currículum del cicle superior d'imatge i so i els coneixements que els estudiants adquireixen en 

l'àmbit  dels  efectes  dels  mitjans.  Per  tant,  es  combina  l’anàlisi  dels  continguts,  per  definir  els 

continguts sobre efectes dels mitjans que se'ls transmet als alumnes, i l’anàlisi de la recepció dels 

adolescents, que es realitzarà mitjançant enquestes. D'aquesta manera, s'analitzarà la sensibilitat i 

formació dels alumnes corresponents a l'àmbit especificat. 

Per  tant,  la  metodologia  emprada  suposa  un  avanç  en  el  camp de la  complementarietat 

metodològica, ja que es combinen distintes tècniques d'anàlisi. 

ANÀLISI DE CONTINGUTS

L'anàlisi des continguts del currículum fa referència a l'estudi dels continguts dels crèdits 

que es realitzarà mitjançant una catalogació dels temaris de les assignatures en:

1. Nom

2. Temàtica Continguts 

3. Estimació Temporal

Es seleccionaran aquells crèdits que consideren que tracten l'essència i efectes dels mitjans 

de comunicació i s'analitzaran amb profunditat per esbrinar les mancances existents. Es tracta de 

cerca les manques institucionals existents en quant a pla d'estudis i currículum. 

ANÀLISI DE RECEPCIÓ DE CONTINGUTS

Quan  a  l'anàlisi  dels  coneixements  i  hàbits  de  consum dels  estudiants,  hem passat  una 

enquesta. Aquesta enquesta s'ha passat als estudiants dels cicles superior d'imatge i so del centre on 
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es realitzen les pràctiques. Han respost el qüestionari els alumnes de quatre classes, una classe del 

cicle superior d'Imatge, una altra del cicle superior de Realització d'audiovisuals i espectacles, una 

del cicle superior de Realització d'audiovisuals i espectacles (Adaptació Multimèdia) i l'última del 

cicle superior de Producció, ràdio i espectacles. Una mostra de 98 estudiants. Pensem que és una 

mostra representativa, ja que engloba totes les especialitats del centre en quant a imatge i so.

No hem passat l'enquesta a tots els estudiants del centre que estudien cicles d'imatge i so 

perquè  no  ho  considerem  necessari.  Creiem  que  la  mostra  seleccionada  ja  és  suficientment 

representativa, ja que engloba estudiants de les diferents especialitats. A més, es tracta d'un petit 

estudi pilot, com un punt de partida per esbrinar si és necessari estudiar amb profunditat la manca 

de continguts sobre l'essència i els efectes dels mitjans als cicles d'imatge i so o no. Per aquest 

motiu, no necessitem una mostra massa extensa.        

L'enquesta, com a mètode d'investigació, es capaç de donar respostes a problemes, tant en 

termes descriptius com de relació de variables, amb la finalitat última de descriure les condicions 

d'una  realitat,  identificar  normes  i  patrons  de condicions  i  accions  i  determinar  relacions  entre 

aconteixements.  La seva utilització com a metodologia principal es justifica en la necessitat  de 

generalitzar els resultats obtinguts en una àmplia mostra i en la seva fortalesa com a instrument 

d'investigació per recollir opinions, creences i actitud de la comunitat educativa. 

Per  últim,  és  important  aclarir  que  l'enquesta  només  planteja  alguns  punts  clau  dels 

coneixements sobre l'essència i els efectes dels mitjans de comunicació. L'àmbit descrit és molt 

ampli  i,  com  es  tracta  d'un  estudi  pilot,  només  hem  inclòs  algunes  preguntes  base  sobre  els 

continguts  que  creiem que  manquen.  Al  nostre  parer,  aquestes  preguntes  deurien  ser  respostes 

correctament  per,  pràcticament,  la  totalitat  dels  enquestats,  ja  que,  com  hem  nomenat,  son 

coneixements bàsica:

− Efectes televisius

− Emocions i mitjans de comunicació

− L'inconscient

− Missatges subliminals

Tots els temes estan interrelacionats.
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           Enquesta

PROJECTE D'INVESTIGACIÓ 

Projecte de Investigació. 

Universitat Politècnica de Catalunya 

Responsable: MªJosé Masanet Jordà

Contacte: mjose.masanet@upf.edu

Contacte telefònic: 646084777

En  primer  lloc,  moltes  gràcies  per  acceptar  participar  en  aquesta  investigació.  Es  tracta, 

senzillament, de contestar a les preguntes de manera espontània. No hi ha respostes més correctes 

que altres, no es tracta d'un examen. Totes les respostes tenen un gran valor. Amb aquesta enquesta 

pretenem obtenir informació sobre els hàbits de consum i els coneixements en l'àmbit dels efectes 

televisius. Les vostres respostes són de caràcter confidencial. 

Per favor, respon a les preguntes seguint les pautes dels enunciats i, en cas de dubte, pregunta a la 

persona que estigui passant l'enquesta.

DADES PERSONALS

1. Nom i cognoms: _________________________________________________________

2. Data de naixement: _______________________________________________________

3. Lloc de naixement: _______________________________________________________

4. Sexe: Home  ☐ Dona   ☐

SOBRE LA TELEVISIÓ I LES SÈRIES TELEVISIVES

5. Quantes hores al dia mires la televisió, aproximadament?

  ☐ Menys d'1 hora   ☐ Entre 1 i 2 hores

  ☐ Entre 2 i 3 hores   ☐ Més de 3 hores
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6. Quins programes de televisió acostumes a veure?

  ☐ Sèries   ☐ Telenotícies   ☐ Pel·lícules

  ☐ Concursos   ☐ Dibuixos animats   ☐ Programes del cor

  Reality shows (☐ Gran Hermano, Generación ni ni, etc)   Altres☐

7. Segueixes les sèries que la televisió ofereix a la nit?

  ☐ Sí   ☐ No   De☐  vegades

7.1. Quines segueixes amb regularitat?

  ☐ CSI   ☐ Sin tetas no hay paraiso   ☐ House

  ☐ Aída   ☐ Los hombres de Paco   Infidels☐

  ☐ Altres            Quines?__________________________________________________

 ______________________________________________________________________

8. Has vist alguna vegada Física o Química?   ☐ Sí   ☐ No

9. Has vist alguna vegada Los Protegidos?   ☐ Sí   ☐ No

10. Has vist alguna vegada El Barco?   ☐ Sí   ☐ No

11. Quin mitjà utilitzes per veure les sèries? 

  Només la Televisió☐   Només ☐ Internet

  Sobretot la Televisió☐                                          Sobretot ☐ Internet

12. Marca la sèrie o les sèries en les que et sents identificat amb les històries que s'expliquen: 

  ☐ Física o Química       Los Protegidos         El Internado☐ ☐        ☐ Los hombres de Paco

13. Quin tema dels que tracten aquestes sèries t'atrau més a l'hora de veure-la? 

  L'alcohol i les drogues☐   La relació dels joves amb els pares☐

 ☐ Els estudis   Les relacions dels joves amb els amics☐

  El treball☐   El sexe☐

  Altres     Quins? _☐ __________________________________________________________

14. Penses que aquestes sèries reflecteixen la realitat?
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  ☐ Sí   ☐ No   ☐ Quasi sempre   ☐ Quasi mai 

15.1. Per què?_______________________________________________________________

MITJANS DE COMUNICACIÓ

15. Creus que els missatges que transmet la televisió poden tenir alguns efectes sobre la teva 

actitud o comportament? 

☐  Sí ☐  No ☐  Algunes vegades

15.1. Per què?______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

16.  Creus  que  alguns  anuncis  publicitaris  poden  incitar-te  a  comprar  un  determinat 

producte?

☐  Sí, moltes vegades ☐  Algunes vegades  ☐  No, mai

17. Com creus que els anuncis aconsegueixen vendre els seus productes? 

☐  A través de les emocions ☐  Utilitzant arguments

☐  Emocions i Arguments   ☐  No ho sé  

18. Penses que els missatges subliminals poden tenir algun efecte sobre els receptors?

☐  Sí ☐  No ☐  No ho sé

18.1. Per què? ______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

18.2.  Creus  que  l’inconscient  juga  un  paper  important  en  la  utilització  dels  missatges 

subliminals?

☐  Sí ☐  No ☐  No ho sé

19. Acostumes a veure la televisió abans d'anar a dormir?  Sí☐  No☐
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4. MARC TEÒRIC

Com hem anat comentat al llarg del treball, l'àmbit pràctic és essencial en el currículum dels 

cicles de formació professional, no obstant això, l'àmbit teòric és imprescindible i, al nostre parer, hi 

ha una manca en aquest sentit.

Per entendre la necessitat de pal·liar la manca d'assignatures sobre l'essència i efectes dels 

mitjans de comunicació és important conèixer els mecanismes de funcionament dels mitjans i el 

poder socialització d'aquests perquè és el que avala la necessitat d'aquests coneixements en el cicle 

d'imatge i so. És a dir, hem de conèixer, en certa mesura, els continguts que creiem que manquen 

per entendre la necessitat de què formen part del currículum del cicle. 

Conèixer  l'essència  i  els  possibles  efectes  dels  mitjans  de  comunicació  és  de  vital 

importància  tant  pels  estudiants  del  cicle  d'imatge  i  so  com  per  la  societat  en  general,  com 

demostren recents estudis portants a terme pel Consell de l'Audiovisual de Catalunya6. En la web 

del CAC podem consultar distints estudis sobre mitjans de comunicació. Hi existeix la secció de 

quaderns del CAC i Estudis de Recerca, on es poden trobar interessants investigacions entorn a 

l'àmbit que ens ocupa. 

Els  mitjans  de  comunicació  adquirir  un  paper  molt  important  en  la  socialització  dels 

individus. Això no vol dir que ara sigui més important que abans l'estudi i coneixement de l'essència 

i  efectes  dels  mitjans  de comunicació,  però segueix  sent  imprescindible.  Els  alumnes del  cicle 

d'imatge i so han d'estar al dia i conèixer les investigacions en torn aquest àmbit. 

Des d'abans de l'aparició de la televisió en les nostres vides fins ara, han estat nombrosos els 

teòrics i estudiosos que han tractat de descobrir l'essència dels mitjans de comunicació i els seus 

efectes. Harold D. Lasswell, Paul F. Lazarsfeld, Herbert Blumer, Theodor W. Adorno, Elihu Katz, 

Jay Blumer, Neil Postman, Marshal McLuhan, J.I. Aguaded, Víctor Sampedro i altres autors, s'han 

dedicat a l'estudi d'aquesta tecnologia que ha arribat a formar part de la nostra vida d'una manera 

quasi imperceptible. 

6 Web del CAC (en línia) Quaderns de recerca: http://www.cac.cat/web/recerca/estudis/llistat.jsp?MjU%3D&MQ
%3D%3D&L3dlYi9yZWNlcmNhL2VzdHVkaXMvbGxpc3RhdENvbnRlbnQ%3D (07/05/2011)
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Quan  van  aparèixer  els  mitjans  de  comunicació  de  masses,  molt  pocs  imaginaven  que 

arribarien a adquirir dimensions socials tan importants. Han acabat configurant-se com a eines clau 

de la majoria de les civilitzacions. Són nombrosos els estudis que demostren com han anat adquirint 

poder entre els individus i com han estat utilitzats al llarg de la història per distints fins. Hitler (amb 

Goebels com a cap de comunicació), Ceaucescu, Bill Clinton, Kennedy, ect., són alguns dels líders 

polítics que han utilitzat els mitjans de comunicació per arribar a la societat i, per tant, al poble. Més 

recent, i molt significatiu, va ser l'intent de Colp d'Estat a la Revolució Bolivariana de Veneçuela 

per part de les elits del país a través dels mitjans de comunicació privats.7

Des  de  les  dictadures  més  feixistes  fins  a  les  revolucions  més  comunistes,  tots  eren 

conscients dels poders dels mitjans de comunicació i els utilitzaven en base als seus interessos. Els 

nous dirigents polítics saben com poden actuar els mitjans de comunicació en la població i utilitzen 

estratègies per aconseguir els seus fins. Els polítics acaben convertir-se en un producte més que ha 

de ser venut a la societat. Lipovetsky fa referència al paper determinant que juguen els mitjans en 

l'àmbit de la política. “Fue precisamente a partir de los años 50, con el asentamiento de la televisión 

como medio de comunicación hegemónico, cuando comenzó a desarrollarse en Estados Unidos una 

comunicación política cercana a la modernidad publicitaria: agentes de publicidad y expertos en los 

media comenzaron a diseñar las campañas electorales, se realizaban spots políticos breves parecidos 

a los comerciales y se aplicaban los métodos de investigación motivacional en la elaboración de los 

discursos y en la creación de la imagen de los líderes” (G. Lipovetsky, 1990b, pàg. 225)

L'estudi de la utilització dels mitjans per part de la política demostra el profund poder que 

aquests poden tenir sobre els individus. Alerta a la societat de la necessitat d'estudis en aquest àmbit 

i, més concretament, sobre la necessitat de prendre mesures per no ser immunes als seus efectes. En 

aquest àmbit, adquireixen importància els estudiants dels cicles de formació professional d'imatge i 

so,  tant  com a futurs  creadors  de productes  audiovisuals,  com a receptors.  J.I.  Aguaded cita  a 

Wolton per fer referència a l'exposició social a la televisió sense prevenció en el seu llibre televisión  

y  telespectadores.  “La  televisión  es  un  <<objeto  no  pensado>>,  sobre  el  que  dificilmente  se 

reflexiona, no sólo en el ámbito familiar y de lo quotidiano, sino en las propias esferas intelectuales. 

(Aguaded, 2009, pàg.9). Els  individus es troben indefensos front uns mitjans que utilitzen unes 

estratègies profundament complexes i que, a més, s'han convertit en font de socialització per ells. 

7 Es pot consultar el documental “The Revolution Will Not Be Televised” realitzat per dues noies irlandeses, Kim 
Bartley i Donnacha O'Briain, sobre l'intent de colp d'Estat al govern de Veneçuela l'Abril del 2002. 
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Des d'aquesta perspectiva, l'estudi de la neurociència ha aportat grans investigacions que 

descobreixen  alguns  dels  mecanismes  que  utilitzen  els  mitjans  de  comunicació  per  arribar  als 

espectadors  i,  per  tant,  socialitzar.  Aquesta  disciplina  ha  posat  de  manifest  la  importància  de 

l'insconscient en els processos mentals. És fàcil suposar, doncs, que el receptor no és conscient dels 

efectes  que  els  continguts  audiovisuals  estan  tenint  sobre  ell.  És  un  tema  molt  complex  que 

necessita d'un tractament acurat. 

A  més  de  la  importància  de  què  gaudeixen  els  mitjans  de  comunicació  en  la  societat, 

actualment, estan donant-se avanços tecnològics continus que necessiten ser estudiats. “Los medios 

están cambiando y han cambiado de manera radical. El siglo XX vio convertirse el telefóno, el cine, 

la radio y la television tanto en objeto de consumo masivo, como en herramientas esenciales para la 

vida quotidiana. Hoy nos enfrentamos con el fantasma de una mayor intensificación de la cultura 

mediática, a través del crecimiento global de Internet y la promesa (algunos dirán la amenaza) de un 

mundo interactivo en el que nada ni nade podrá escapar a un acceso instantáneo.” (Silverstone, 

2004, pàg. 18). Aquest recorregut també ens demostra que, actualment, la societat està indefensa 

front els efectes dels mitjans. Els individus necessiten una educació en aquest àmbit. Les autoritats i 

les institucions encarregades de l'àmbit de l'educació en la nostra societat no sempre són conscients 

d'aquesta  manca  educativa,  tot  i  que,  en  els  últims  anys,  han  aparegut  algunes  temptatives  de 

regulació.8 No obstant aquestes temptatives de regulació, encara queda molt de camí per davant. 

Des de la Unió Europea, s'ha emfatitzat en la necessitat d'una educació en mitjans pels infants i 

adolescents  que  es  veuen  desemparats  front  els  mecanismes  de  la  televisió  i  altres  mitjans  de 

comunicació. 

Aquestes iniciatives demostren la necessitat d'educar la societat en l'àmbit de l'audiovisual, 

de l'essència dels mitjans i dels seus efectes. Per tant, és molt lògic i pertinent que els estudiants 

d'imatge i  so també gaudeixin d'un currículum especialitzat  en aquest  àmbit.  Si,  en el  món de 

l'educació general, es planteja la necessitat de l'educació dels individus en l'àmbit de l'essència dels 

mitjans i els seus efectes, és important que aquesta educació comenci per aplicar-se als estudiants i 

futurs creadors de l'audiovisual, els alumnes dels cicles d'imatge i so. 

A continuació, creiem que és pertinent concretar més en l’essència i els efectes dels mitjans 

de comunicació. Aquesta profundització, ens ajudarà a entendre la necessitat d'educar els estudiants 

dels cicles de formació professional d'imatge i so en aquest àmbit. 

8 Referència al llibre Blanc: L'educació en l'entorn audiovisual, publicat pel CAC el novembre de 2003.
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A continuació, tractarem la socialització de la televisió. Hem concretat amb aquest mitjà 

perquè encara, avui en dia, és el més consumit per la societat i molts teòrics han estudiat els seus 

possibles efectes. L'àmbit dels mitjans de comunicació és molt ampli i pensem que és important 

concretar-lo. Tot i que la major part dels continguts son aplicables a la resta de mitjans. No obstant 

això, per exemple, l’Internet, està sent molt estudiat avui en dia, a causa del fenomen social que ha 

suposat, però encara és difícil conèixer els seus possibles efectes o mecanismes. 

        LA SOCIALITZACIÓ DE LA TELEVISIÓ 

“ Imagen, imagen, cuando nos atrapas...., parece exclamar este fin de siglo, en el que 

la imagen se ha asentado hasta llegar a invadirlo. Esta imagen fija y luego animada, 

de  la  cual  desconfía  la  cultura  occidental  ya  desde  la  época  de  los  griegos,  ha 

triunfado definitivamente. Omnipresente en la vida privada tanto como en la vida 

pública, la imagen organiza los destinos, hace y deshace los poderes, extiende hasta 

el  infinito  las  fronteras  de  lo  imaginario  y,  el  colmo  de  los  colmos,  amalgama 

definitivamente  la  realidad,  la  ficción  y  la  virtualidad”  (Isabel  Veyrat-Masson  y 

Dabiel Dayan, 1997, pàg. 9)

Isabel  Veyrat-Masson  i  Daniel  Dayan  començaven  així  el  seu  llibre,  donant-li  tota  la 

importància que es mereix a la imatge. És interessant aquesta reflexió perquè l'estudi present parteix 

de la importància de l'essència i efectes dels mitjans de comunicació i, per tant, del potencial en la 

imatge.  La televisió troba la seva principal font per arribar a la gent en la imatge.  Per tant,  la 

televisió  parteix  d’un element  que ja  per  si  sol  ha estat  objecte  de nombrosos  estudis,  que  ha 

despertat l’interès de grans investigadors, perquè el seu poder és grandiós. Així mateix, la televisió 

utilitza nombrosos elements per arribar al públic i tots ells són interessants per l’estudi. No obstant 

això,  en  aquesta  investigació,  es  pretén  abarcar  una  dimensió  més  reduïda,  per  tant,  només 

s'exposarà un petita explicació del que suposa per la societat la socialització de la televisió.
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          La televisió i la seva dimensió socialitzadora

Si preguntéssim a la gent del carrer que significa per ells veure la televisió i quins efectes 

pensen que aquesta té sobre ells, la majoria de la gent afirmaria que veure la televisió és una acció 

rutinària i que els seus missatges no tenen efectes sobre ells (existeixen les enquestes al respecte que 

ho demostren). No obstant això, són nombrosos els estudis que demostren que la televisió té efectes 

sobre els espectadors i que aquests s’han acostumat a consumir-la de manera passiva i acrítica. Els 

estudiosos del tema han desvetllar que els mitjans de masses han adquirit un paper molt sofisticat i 

complex en la nostra societat, però tenen una aparença innocent i transparent.

La televisió, amb el temps, ha anat adquirint un paper socialitzador molt destacat. En els 

últims estudis sobre la socialització i els efectes de la televisió la neurociència ha adquirit un paper 

important. L’estudi del cervell humà ens explica moltes de les implicacions o els efectes que la 

televisió pot tenir sobre nosaltres. Rita Carter fa algunes de les aportacions més interessants de la 

neurociència:  “El  sistema  límbico  (el  celebro  emocional)  es  la  central  energética  del  celebro, 

generadora  de  las  apetencias,  impulsos,  emociones  y  estados  de  ánimo  que  dirigen  nuestra 

conducta” (Carter 2002: 54). Per tant, el nostre cervell emocional és la central energètica. Ferrés, en 

la mateixa línia,  a partir  de l’estudi de la neurociència,  ens explica que els  humans només ens 

movem a partir de les emocions, que allò que ens penetra, que ens influeix, etc., primer ha influït 

sobre la part del nostre cervell on hi tenen lloc les emocions i per aquest motiu, el televisor té aquest 

poder tan important sobre la població, perquè va directe a allò que ens motiva. “Tanto los animales 

como las personas tan sólo nos movilizamos gracias a la energía generada por un cerebro emocional 

activado. Por el temor al palo o por la atracción de la zanahoria. Por miedo o por deseo” (Ferrés, 

2008, pàg. 56)

Actualment, el Dr. Joan Ferrés, està realitzant un estudi sobre competències educatives en 

l’audiovisual i  en gran part  de les enquestes,  la gent afirma que els  missatges televisius no els 

afecten.

Des de la neurociència, es poden fonamentar els mecanismes de socialització que s’havien 

utilitzat abans mitjançant l’aprenentatge per modelatge de Bandura i el condicionament clàssic de 

Pávlov.

Per tant, aquella ciència que ara ens pot explicar grans enigmes sobre el poder socialitzador 
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de  la  televisió,  resulta  que  basa  gran  part  dels  seus  mecanismes  en  les  disciplines  que  abans 

s’utilitzaven  per  l’aprenentatge,  per  la  socialització,  i  ens  debel·la  com la  televisió  ha  adquirit 

aquesta  funció.  “Los  medios  de  massas  audiovisuales  e  informáticos  han  sustituido  a  las 

instituciones  que  tradicionalmente  habían  llevado  el  peso  del  proceso  socializador,  instaurando 

nuevas formas de comunicación e interpretación de la realidad” (Ferrés, 2000, pàg. 40)

Profunditzant  una  mica  més  en  l'àmbit  de  la  neurociència,  és  la  disciplina  que  estudia 

l'estructura i la funció química, farmacologia i patologia dels sistema nerviós i de com els diferents 

elements del sistema nerviós interaccionen i donen origen a la conducta. Els neurobiòlegs afirmen 

que ningú es mou per les idees. Hi ha persones que es mouen per la passió per unes idees. Tot el 

món es mou per emocions: el que diferència a unes persones d'altres és el tipus d'emocions que els 

mobilitzen. Per fer aquestes afirmacions, es basen en el funcionament de l'amígdala cerebral, que 

forma  part  del  sistema  límbic  i  el  seu  paper  principal  és  el  processament  i  almacenament  de 

reaccions emocionals. Totes les decisions que prenem passen per l'amígdala.

John Ratey afirma que quan l'amígdala ha associat un significat emocional a una informació 

sensorial, la seva avaluació emocional es transfereix a l'hipocamp, que organitza la informació i la 

incorpora a records anterior de detalls  sensorials semblants.  És el  que Rita Carter  anomena “la 

memòria emocional”. Aquesta memòria ens ajuda en la presa de decisions. 

Oliver Wendell Holmes deia que conforme anava fent-se vell, anava adonant-se de quant 

limitada participació tenia la raó en la conducta dels homes, que aquests creien el que desitgen 

creure. Les creences rarament son el resultat del raonament. Holmes afirmava que tendim a creure 

allò que desperta els nostres desitjos, les nostres pors i les nostres emocions. 

La televisió, al igual que la resta de mitjans de comunicació, utilitza tots els mecanismes 

descrits per arribar als receptors, apel·la contínuament a les emocions dels espectadors. Aquest és 

un dels motius que hagi arribat a configurar-se com un element socialitzador tan important. I, avala 

l'interès de l'estudi d'aquests mecanismes per part dels estudiants del cicle d'imatge i so. 

A partir dels canvis socials viscuts en els últims anys, se’ns ha presentat una nova realitat 

que es caracteritza per l’allunyament de l'individu de la família i l’adquisició del televisor d’un 

paper socialitzador.
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“La  dependència  mediàtica  de  la  nostra  societat  es  avui  en  dia  indiscutible.  La 

influència que exerceix el discurs audiovisual condiciona la realitat (allò escollit per 

la televisió per ser emès obté automàticament una dimensió singular i passa a ser 

considerat  digne de formar part  de l'imaginari  social  i  individual de l'espectador” 

(Vives, 2007, pàg. 49)

 

Els  individus  inverteixen  gran  part  del  seu  temps  front  el  televisor,  que  ha  acabat  per 

adquirir  un  paper  important  en  la  transmissió  de  valors,  actituds,  normes  i  opinions.  Noelle-

Neumann, en l'espiral del silenci, afirma que els individus es deixen portar pels missatges dels mass 

media  per  por  a  l'aïllament  social.  Neumann estudia  l'opinió  pública,  formada  pels  mitjans  de 

comunicació,  com  una  forma  de  control  social  en  la  que  els  individus,  percebent  quasi 

instintivament  les  opinions  dels  que  els  envolten,  adapten  el  seu  comportament  a  les  actituds 

predominants sobre el que és acceptable i el que no. “En la pràctica, suponiendo que haya libertad 

de prensa, se da un alto grado de acuerdo entre la opinión pública y la opinión prevalentemente 

publicada  por  los  medios  de  comunicación.”  (Noelle-Neumann,  1995,  pàg.  281)  Els  individus 

acaben extraent l'opinió pública dels mitjans de comunicació, ja que cerquen referents visuals en els 

mitjans i allí troben representacions. Per aquest motiu, alguns autors afirmen que la opinió pública 

no existeix, que ha estat creada pels mitjans de comunicació. 

Amb això, els mitjans tenen el poder de influir. El coneixement és el que dóna forma a la 

realitat, per tant, qui alimenta el coneixement té el poder de configurar la realitat. Els individus 

s’informen  mitjançant  la  família,  els  amics  i  els  mitjans  de  comunicació,  majoritàriament  la 

televisió. Cada vegada, inverteixen més temps amb els mitjans, això provoca que aquesta sigui la 

seva  principal  font  de  informació  i  una  de  les  principals  bases  de  la  seva  socialització.  Com 

aconsegueixen els mitjans i, més concretament, la televisió aquest poder? “El poder es mayor por 

cuando  se  ejerce  desde  la  fascinación  y  desde  la  opacidad,  desde  el  enmascaramiento  de  las 

intenciones y de los mecanismos formales utilizados.” (Ferrés 2000: 180) Aquesta és la vertadera 

essència del funcionament dels mitjans de comunicació i el que els fa arribar a tants individus. A 

més, Ferrés, en el seu llibre fa un trencament dels mites sobre la racionalitat humana i mitjançant 

aquests,  podem  entendre  de  manera  molt  senzilla  com  els  individus  cauen  en  les  trampes 

fascinadores dels mitjans de comunicació. Segons Ferrés, la televisió influeix des dels relats i no 

des dels discursos, no influeix des de la racionalitat, sinó des de les emocions i els efectes principals 

de  la  comunicació  són  inconscients.  Els  falsos  mites  sobre  la  raó,  el  discurs  i  la  consciència 

mantenen a l’espectador en un fals concepte sobre els mitjans de comunicació.
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Aquestes  afirmacions  ens  demostren  que  els  espectadors  som  influenciats  de  manera 

inconscient i emocional a través dels mitjans audiovisual. Com s'ha anat explicant,  el  poder de 

socialització dels mitjans de comunicació és molt més extens del que pensem. Per tant, és molt 

important l'estudi de la seva essència i dels seus efectes. Aquesta contextualització teòrica sobre 

l'àmbit descrit avala la nostra proposta d'incloure els continguts sobre l'essència i els efectes dels 

mitjans de comunicació en el currículum del cicle d'imatge i so. És més, és necessari que aquests 

continguts formen part del currículum del cicle. 
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5. ELS RESULTATS DE LA INVESTIGACIÓ

Hem dividit aquest apartat en dos punts, referents a la metodologia aplicada. En primer lloc, 

classificarem els continguts del currículum dels cicles superiors d'imatge i so. Per tant, presentarem 

la catalogació dels temaris de les assignatures. 

En segon lloc, aportarem les dades extretes de les enquestes realitzades als estudiants del 

cicle d'imatge i so. 

CATALOGACIÓ DELS TEMARIS

Catalogarem els  temaris segons l'estudi al  que pertanyen. Al centre on hem realitzat  les 

pràctiques hi ha tres modalitats específiques i una adaptació. Per tant, presentarem l'anàlisi dels tres 

cicles superiors:

− Imatge

− Producció d'Audiovisuals, ràdio i Espectacles

− Realització d'Audiovisuals i Espectacles

− Realització d'Audiovisuals i Espectacles (Adaptació curricular Multimèdia Interactiva)

Hem creat tres quadres, un per cadascuna de les especialitats. I, hem marcat en roig aquells crèdits 

que poden fer referència als continguts que, segons la nostra hipòtesi, manquen: 

Grau Superior Imatge

Assignatura Temàtica Continguts Estimació 

Temporal

Crèdit 1: 

Organització de la producció 

fotogràfica

1. La indústria fotogràfica

2. La definició del producte fotogràfic

3. El projecte fotogràfic

50 h
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4. Els processos de producció fotogràfica

5. L'organització del treball en la producció 

fotogràfica

6. El pressupost de productes fotogràfics 

7. La viabilitat del projecte fotogràfic

Crèdit 2:

Retrat Fotogràfic

1. El retrat fotogràfic

2. L'anàlisi dels subjectes que s'han de captar

3. La composició de la imatge de retrat

4. La configuració i preparació dels mitjans 

per a la realització del retrat fotogràfic

5. El procés de captació de retrats fotogràfics

6. Qualitat de la imatge fotogràfica

60 h

Crèdit 3:

Reportatge Fotogràfic

1. El reportatge fotogràfic

2. Característiques de les fotografies de 

reportatge

3. Configuració dels mitjans per a la 

realització del reportatge

4. El procés de captació d'imatges 

fotogràfiques de reportatge

5. Qualitat de la imatge fotogràfica

60 h

Crèdit 4: 

Fotografia Publicitària i de moda

1. La fotografia publicitària i de moda

2. L'anàlisi de l'objecte que s'ha de fotografiar

3. La composició de la imatge publicitària

4. La configuració i preparació dels mitjans 

per a la realització de fotografies publicitàries

5. El procés de captació de fotografies 

publicitàries

6. Qualitat de la imatge fotogràfica 

publicitària

100 h

Crèdit 5: 1. Fotomicrografia 60 h
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Fotografia Científica i Documental 2. Fotomacrografia

3. Fotografia d'arquitectura

4. Reproducció fotogràfica de documents 

originals i obres d'art

5. Altres tècniques de fotografia

Crèdit 6:

Tractament i Edició Analògica i 

Digital d'Imatges

1. La determinació del procés de 

processament físic i químic fotogràfic de 

material exposat

2. Tractaments analògics i digitals en les 

imatges fotogràfiques; possibilitats i 

aplicacions

3. Sistemes, equips, útils i materials de 

tractament i edició digital i analògica

4. La definició del procés de tractament digital 

d'imatges

5. La definició del procés de tractament 

analògic d'imatges

6. Qualitat de les imatges tractades

7. Conservació i arxiu d'imatges fotogràfiques

120 h

Crèdit 7:

Il·luminació d'Espais Escènics

1. La il·luminació en els processos de 

producció audiovisual, fotogràfica i 

d'espectacles

2. Estils d'il·luminació

3. Equips i materials d'il·luminació; 

prestacions tècniques, possibilitats expressives 

i aplicacions

4. Espais escènics i materials escenogràfics

5. El disseny de la il·luminació

6. La il·luminació amb flaix

7. L'organització dels treballs de muntatge 

dels elements i d'il·luminació

8. El muntatge de la il·luminació

9. El desenvolupament i control de la 

170 h
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il·luminació

10. La qualitat d'il·luminació de l'espai

11. La viabilitat d'il·luminació d'un projecte 

audiovisual

Crèdit 8:

Organització de la producció 

Audiovisual

1. Els productes videogràfics, televisius i 

cinematogràfics

2. El projecte audiovisual

3. Els processos de producció audiovisual

4. L'organització del treball en la realització 

audiovisual

5. La viabilitat del projecte audiovisual

50 h

Crèdit 9:

Enregistrament d'imatges 

audiovisuals

1. La configuració i preparació dels equips de 

realització videogràfica

2. La configuració i preparació dels equips de 

realització televisiva

3. La configuració i preparació dels equips de 

realització cinematogràfica

4. La càmera en moviment

5. La posada en escena de les imatges que 

s'han de gravar o filmar

6. El procés de presa d'imatge

7. Qualitat tècnica de la imatge

100 h

Crèdit 10:

Postproducció

1. El guió de muntatge

2. El muntatge cinematogràfic

3. L'editatge de vídeo

4. La realització de productes intermedis

5. La viabilitat de la postproducció

90 h

Crèdit 11:

Administració, Gestió i 

Comercialització en la Petita i 

Mitjana Empresa

1. L'empresa i el procés de creació

2. Les fonts de finançament

3. Els recursos humans

4. La documentació mercantil

5. Les tècniques de gestió

60
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6. La legislació fiscal

7. L'activitat comercial

Crèdit 12:

Gestió de la Qualitat de 

Processament d'Imatges

1. L'organització de la qualitat en la indústria 

de processament i tractament fotoquímic 

d'imatges

2. Factors que influeixen en la qualitat final 

del producte

3. Sensitometria

4. L'assegurament de la qualitat mitjançant el 

control densitomètric del processament

5. Colorimetria

6. Elements i paràmetres que cal controlar en 

el processament

7. Equips, útils i instruments d'inspecció i 

verificació

8. Tècniques estadístiques

9. Qualitat en els proveïments

10. El control i manteniment dels processos

11. Manipulació i emmagatzematge de 

productes i gestió dels subproductes

60 h

Crèdit 13: 

Mitjans fotogràfics i Audiovisuals

1. Llum i color

2. Òptica

3. Mitjans de captació d'imatge fotogràfica i 

cinematogràfica

4. El processament fotoquímic

5. Mitjans de captació d'imatge electrònica

6. Mitjans de captació de so

7. Sistemes d'emissió i recepció d'imatge

8. Equips de postproducció de vídeo

9. El muntatge cinematogràfic

10. Grafisme electrònic

150 h

Crèdit 14:

Mitjans i Llenguatges de 

1. Els mitjans de comunicació

2. Teoria de la comunicació

150 h
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Comunicació Audiovisual 3. Teoria de la imatge i tècniques d'expressió 

visual

4. Llenguatge de la imatge

5. La banda sonora

6. El muntatge audiovisual

7. El guió literari

8. El guió tècnic

9. Llenguatge en la producció d'espectacles

10. Evolució dels mitjans de comunicació

Crèdit 15:

Relacions en l'àmbit de Treball

1. Comunicació

2. Conflictes

3. Negociació

4. Presa de decisions

5. Liderat

6. Polítiques de l'empresa

7. Direcció de grups

8. Direcció de reunions

9. Motivació

10. Formació

60 h

Crèdit 16:

Formació i Orientació Laboral

1. Salut laboral

2. Legislació i relacions laborals

3. Orientació i inserció sociolaboral

4. Principis d'economia

5. Economia i organització de l'empresa

60 h

Crèdit 17:

Formació en Centres de Treball

1. Pràctiques 350 h

Crèdit 18:

Síntesi

Projecte Final Estudis 90 h

Dels 18 Crèdits del Cicle Superior d'Imatge, només hi ha un Crèdit que podria relacionar-se 

amb el contingut de l'essència i els efectes dels mitjans de comunicació, el crèdit 14: Mitjans i 

Llenguatges  de  Comunicació  Audiovisual,  amb  una  estimació  temporal  de  150  hores.  A 

continuació, presentarem, més desenvolupats, els continguts d'aquest crèdit, per esbrinar si es té en 

compte l'essència i els efectes dels mitjans de comunicació. Marcarem en roig aquells continguts 
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que podrien tenir relació:

Crèdit 14:

Mitjans i Llenguatges de Comunicació Audiovisual

1. Els mitjans de comunicació 

Mitjans de comunicació audiovisuals. 

Funcions característiques dels mitjans. 

Estructures organitzatives i funcionals. 

La publicitat. 

Obres, programes, productes i serveis de comunicació; funció comunicativa. 

2. Teoria de la comunicació: 

Processos i models de comunicació. 

Emissors i mitjans de difusió. 

Receptors, audiències i usuaris; la programació i les audiències. 

El missatge visual i audiovisual. 

La construcció de missatges visuals: iconicitat, monosèmia i polisèmia, denostació i connotació. 

3. Teoria de la imatge i tècniques d'expressió visual: 

La funció de la imatge. 

La percepció: tipus; figura i fons; l'atenció. 

El color, simbolisme i codificació; representació monocromàtica i policromàtica. 

Qualitats bàsiques dels objectes i la seva representació. 

Imatge, comunicació i realitat. 

Elements de representació visual i la seva articulació: el punt, la línia, el contorn, la forma, el to, la 

textura, l'escala, la dimensió, la direcció i el moviment. 

La composició i l'estructuració del camp visual. 

Anàlisi de la imatge: metodologia; lectura d'imatges fixes i audiovisuals; criteris de valoració de la 

qualitat realitzativa i expressiva de les imatges. 

La manipulació. 

Les noves tecnologies: imatges de síntesi i imatges virtuals. 

4. Llenguatge de la imatge: 

Imatge fixa i imatge mòbil. 

Llenguatge fotogràfic. 

Naturalitat i convenció. 

Llenguatge audiovisual: enquadrament i pla, camp i fora de camp, seqüència i escena, moviment 
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intern i extern. 

La relació espai/temps. 

Fragmentació de l'espai escènic. 

La composició; la continuïtat; el·lipsi i transicions. 

5. La banda sonora: 

Complementarietat de la banda sonora. 

El comentari. 

Les veus i els diàlegs sincronitzats. 

La música. 

Efectes sonors i ambientals. 

El silenci. 

La mescla. 

Utilització argumental i expressiva del so. 

6. El muntatge audiovisual: 

Muntatge i edició. 

El muntatge segons el mode de producció. 

El muntatge segons el tractament del temps. 

El muntatge segons el tractament de l'espai. 

El muntatge segons la idea o contingut. 

El ritme audiovisual. 

7. El guió literari: 

Estructures narratives. 

La idea; les situacions; els personatges; el tractament. 

Estructura del guió. 

Adaptacions i versions. 

La guionització especial: guió publicitari, documental, industrial i altres. 

Criteris de valoració de la viabilitat d'un guió literari. 

8. El guió tècnic: 

El guió i la realització. 

La posada en escena. 

L'escenografia. 

La il·luminació. 

El color. 

El vestuari. 
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El maquillatge i la caracterització. 

La interpretació. 

Formes de representació del guió tècnic. 

“Story board". 

9. Llenguatge en la producció d'espectacles: 

Llenguatges escènics. 

L'escriptura dramàtica: el llibret teatral. 

Gèneres i estils teatrals i d'espectacles. 

10. Evolució dels mitjans de comunicació: 

Evolució i desenvolupament de la fotografia. 

Evolució i desenvolupament del cinema. 

Evolució i desenvolupament de la televisió. 

Evolució i desenvolupament del multimèdia. 

Evolució i desenvolupament del teatre i de l'espectacle. 

Evolució i desenvolupament de la premsa. 

La utilització de les noves tecnologies en els mitjans de comunicació. 

Observem  que  els  continguts  en  l'àmbit  descrit  son  molt  limitats,  no  es  tracten  amb 

profunditat,  sinó  que  hi  apareixen  temes  relacionats  en  diferents  punts  dels  continguts  del 

currículum del crèdit. Per tant, verifiquem una manca de continguts en el Cicle Superior d'Imatge i 

So. 

Producció d'Audiovisuals, Ràdio i Espectacles

Assignatura Temàtica Continguts Estimació 

Temporal

Crèdit 1: 

Producció de Cinema i Vídeo

1. La indústria cinematogràfica i videogràfica

2. Els processos de producció videogràfics i 

cinematogràfics

3. Els projectes videogràfics i cinematogràfics

4. El finançament d'obres cinematogràfiques i 

videogràfiques

5. El pressupost d'obres cinematogràfiques i 

200 h
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videogràfiques

6. Els recursos en la producció d'obres 

cinematogràfiques i videogràfiques

7. La planificació del treball en la producció d'obres 

cinematogràfiques i videogràfiques

8. La gestió i contractació dels recursos humans i 

materials en la producció d'obres cinematogràfiques i 

videogràfiques

9. La logística en la producció d'obres 

cinematogràfiques i videogràfiques

10. El control i el seguiment en les fases 

d'enregistrament i acabament de productes 

cinematogràfics i videogràfics

Crèdit 2: 

Producció TV

1. Models i estratègies de programació

2. L'audiència i el seu estudi

3. La titularitat de les emissores

4. Les emissores de televisió segons el medi de 

transmissió

5. Les fonts de finançament d'emissores i programes 

de televisió

6. Les emissores de televisió

7. Processos de producció de programes de televisió

8. Els projectes de programes de televisió

9. El finançament de programes de televisió

10. Els recursos en la producció de programes de 

televisió

11. El pressupost de programes de televisió

12. La planificació del treball en la producció de 

programes de televisió

13. La gestió i contractació dels recursos humans i 

materials necessaris en la realització de programes de 

televisió

180 h
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14. La logística en la producció de programes de 

televisió

15. El control i seguiment en les fases 

d'enregistrament/emissió i acabament d'un programa 

de televisió

Crèdit 3:

Producció de Ràdio

1. Models i estratègies de programació

2. L'audiència i el seu estudi

3. La titularitat de les emissores

4. Les emissores de ràdio segons el medi de 

transmissió

5. Les fonts de finançament d'emissores i programes 

de ràdio

6. Les emissores de ràdio

7. La indústria discogràfica

8. Processos de producció de programes de ràdio

9. Els projectes de programes de ràdio i productes 

sonors

10. El finançament de programes de ràdio i productes 

sonors

11. Els recursos en la producció de programes de 

ràdio i de productes sonors

12. El pressupost de programes de ràdio i de 

productes sonors

13. La planificació del treball en la producció de 

programes de ràdio i productes sonors

14. La gestió i contractació dels recursos humans i 

materials necessaris per realitzar un programa de 

ràdio o producte sonor

15. La logística en la producció de programes de ràdio

16. El control i seguiment en les fases 

d'enregistrament/emissió i acabament de programes 

de ràdio i productes sonors

120 h

Crèdit 4: 1. La indústria de l'espectacle 150 h
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Producció d'Espectacles 2. Els processos de producció d'obres teatrals i altres 

representacions escèniques

3. Els processos de producció d'espectacles

4. Els projectes d'obres teatrals, representacions 

escèniques i espectacles

5. El finançament d'obres teatrals, representacions 

escèniques i espectacles

6. El pressupost

7. Els recursos en la producció d'obres teatrals, 

representacions escèniques i espectacles

8. La planificació del treball en la producció d'obres 

teatrals, de representacions escèniques i d'espectacles

9. La gestió i contractació dels recursos humans i 

materials necessaris per a la realització de 

representacions escèniques i d'espectacles

10. La logística en la producció i gires de 

representacions escèniques i d'espectacles

11. El control i seguiment en les fases d'assaig, 

representació o actuació i gira

Crèdit 5

Mitjans Tècnics Audiovisuals

1. Llum i color

2. Òptica

3. Equips de cinema

4. El processament d'imatges cinematogràfiques

5. El muntatge cinematogràfic

6. La projecció cinematogràfica

7. Equips de televisió i vídeo

8. Producció i postproducció de vídeo i televisió

9. La il·luminació de programes audiovisuals i 

espectacles

10. La ràdio

11. La transmissió i recepció de senyals de ràdio i 

220 h
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televisió

12. Equips de so

13. La presa, l'enregistrament, la reproducció i el 

tractament de so

14. La postproducció de so

15. Materials escenogràfics

16. La realització de productes audiovisuals, 

radiofònics i d'espectacles

Crèdit 6:

Llenguatges Audiovisuals i 

Escènics

1. Teoria de la imatge

2. Llenguatge audiovisual

3. El muntatge audiovisual

4. El guió literari

5. La banda sonora

6. El guió tècnic

7. Tècniques de realització

8. Llenguatge i tècniques de direcció en la producció 

d'espectacles

9. Evolució històrica dels mitjans audiovisuals, sonors 

i espectaculars

150 h

Crèdit 7: 

Gestió, administració i 

promoció de produccions 

audiovisuals, radiofòniques i 

d'espectacles. 

1. Gestió econòmica i financera

2. Regulació de les relacions laborals

3. Compra-venda i lloguer de béns o serveis en la 

producció audiovisual, radiofònica i d'espectacles

4. Obligacions fiscals

5. Distribució i exhibició de programes audiovisuals, 

ràdio i d'espectacles

6. Les accions promocionals

7. Legislació específica del sector

8. Les polítiques europees de l'audiovisual

120 h

Crèdit 8:

Informàtica de gestió en la 

producció audiovisual

1. Informàtica bàsica

2. Sistemes operatius

3. Processadors de text

4. Fulls de càlcul

110 h
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5. Sistemes de gestió de bases de dades

6. Aplicacions gràfiques i d'autoedició

Crèdit 9:

Relacions en l'àmbit de 

Treball

1. Comunicació

2. Conflictes

3. Negociació

4. Presa de decisions

5. Liderat

6. Polítiques de l'empresa

7. Direcció de grups

8. Direcció de reunions

9. Motivació

10. Formació

60 h

Crèdit 10:

Formació i Orientació 

Laboral

1. Salut laboral

2. Legislació i relacions laborals

3. Orientació i inserció sociolaboral

4. Principis d'economia

5. Economia i organització de l'empresa

60 h

Crèdit 11:

Formació en Centres de 

Treball

1. Pràctiques 380 h

Crèdit 12: 

Síntesi

Treball final d'estudis 90 h

En el  Cicle  Superior  de  Producció  d'Audiovisuals,  ràdio  i  Espectacles  observem que  la 

manca és total. No hi ha cap crèdit que faci referència a l'essència i els efectes dels mitjans de 

comunicació. Per tant, es confirma la hipòtesi de manca de continguts

Realització d'Audiovisuals i Espectacles

Assignatura Temàtica Contingut Estimació 

Temporal

Crèdit 1: realització en cinema 

1. La indústria cinematogràfica i videogràfica

2. Obres cinematogràfiques i videogràfiques

210 h
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i vídeo. 3. Els processos de producció videogràfics i 

cinematogràfics

4. El projecte cinematogràfic i videogràfic

5. El llenguatge visual, la composició i el punt de 

vista

6. La banda sonora

7. El guió literari

8. El guió tècnic

9. Els recursos tècnics i humans necessaris en la 

realització cinematogràfica i videogràfica

10. El pla de rodatge/gravació

11. La preparació dels recursos tècnics i materials

12. Els assajos

13. La realització cinematogràfica i videogràfica

Crèdit 2: realització en 

televisió

1. Les emissores i estudis de televisió

2. Programes i productes televisius

3. Processos de producció de programes de televisió

4. El projecte televisiu

5. Els recursos tècnics i humans necessaris en la 

realització de programes de televisió

6. Les especificacions del programa: el guió i 

l'escaleta

7. El pla de gravació

8. La preparació dels recursos tècnics i materials

9. Els assajos

10. La realització de programes de televisió en plató

11. La realització de productes televisius en control

200 h

Crèdit 3: realització en 

multimèdia.

1. La indústria multimèdia

2. Els productes multimèdia

3. Equips per a la producció multimèdia

4. Aplicacions informàtiques aplicades a la realització 

multimèdia

200 h
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5. Imatges digitals

6. El so digital

7. Gestió de les fonts documentals

8. El disseny de productes multimèdia

9. La planificació de la producció multimèdia

10. La producció multimèdia i tècniques de realització

11. La presentació i distribució del producte 

multimèdia

12. La qualitat de la producció multimèdia

Crèdit 4: muntatge/edició i 
postproducció d'audiovisuals. 

1. El muntatge audiovisual

2. Les sales de muntatge, edició i postproducció 

d'audiovisuals

3. Tècniques d'edició en vídeo

4. Equips i materials de muntatge, edició i 

postproducció audiovisual; característiques, 

aplicacions, prestacions i paràmetres de regulació i 

d'ajust

5. Estructura i procés de muntatge

6. Control de la qualitat i presentació del producte

190 h

Crèdit 5: representacions 

escèniques i espectacles.

1. La indústria de l'espectacle i de les representacions 

escèniques

2. Els processos de producció d'espectacles i 

representacions escèniques

3. Els projectes de representacions escèniques i 

espectacles

4. Els espais escènics en les representacions 

escèniques i espectacles

5. La il·luminació en els espectacles

6. El tractament del so en els espectacles

7. La caracterització de personatges

8. Llenguatge, textos i la documentació de 

representacions escèniques o espectacles

9. Els recursos tècnics i humans necessaris en la 

140 h
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realització de representacions escèniques i espectacles

10. Els assaigs

11. El control de la preparació dels recursos tècnics 

escènics

12. El control de la representació escènica o 

espectacle

13. El muntatge i desmuntatge d'escenaris i decorats

Crèdit 6: comunicació i 
expressió audiovisual. 

1. Els mitjans de comunicació

2. Tècniques d'expressió visual

3. Tècniques d'expressió sonora

4. Legislació específica del sector

5. Evolució històrica i desenvolupament dels mitjans 

audiovisuals, sonors i espectaculars

140 h

Crèdit 7: sistemes tècnics de 

realització. 

1. Llum i color

2. Òptica

3. Principis tecnològics de la televisió i el vídeo

4. Sistemes tècnics de vídeo i televisió

5. Sistemes tècnics de cinema

6. El processament d'imatges cinematogràfiques

7. La projecció cinematogràfica

8. La presa, l'enregistrament, la reproducció i el 

tractament de so

9. Sistemes tècnics de captació i reproducció de so

10. Equips auxiliars en cinema, vídeo i televisió

11. La transmissió i recepció de senyals de televisió

12. La il·luminació de productes audiovisuals i 

espectacles

170 h

Crèdit 8:

Relacions en l'àmbit de Treball

1. Comunicació

2. Conflictes

3. Negociació

4. Presa de decisions

5. Liderat

6. Polítiques de l'empresa

7. Direcció de grups

60 h
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8. Direcció de reunions

9. Motivació

10. Formació

Crèdit 9:

Formació i Orientació Laboral

1. Salut laboral

2. Legislació i relacions laborals

3. Orientació i inserció sociolaboral

4. Principis d'economia

5. Economia i organització de l'empresa

60 h

Crèdit 10:

Formació en Centres de 

Treball

1. Pràctiques 380 h

Crèdit 11: 

Síntesi

Treball final d'estudis 90 h

Dels 11 Crèdits del Cicle Superior de Realització d'Audiovisuals i Espectacles, només hi ha 

un Crèdit  que podria  relacionar-se  amb el  contingut  de l'essència  i  els  efectes  dels  mitjans  de 

comunicació, el crèdit 6: Comunicació i expressió Comunicació Audiovisual, amb una estimació 

temporal  de 140 hores.  A continuació,  presentarem, més desenvolupats,  els  continguts  d'aquest 

crèdit, per esbrinar si es té en compte l'essència i els efectes dels mitjans de comunicació. Marcarem 

en roig aquells continguts que podrien tenir relació:

Crèdit 6:

Comunicació i Expressió Audiovisual

1. Els mitjans de comunicació: 

Característiques  dels  mitjans  de  comunicació  escrita:  periodicitat,  cobertura,  tipologia  dels 

continguts; audiències. Grups empresarials. 

Característiques dels mitjans de comunicació radiofònica: models públics i privats, tecnologia de 

transmissió,  cobertura,  tipus  de  programació;  audiències;  grups  empresarials;  incidència  de  les 

noves tecnologies de producció i de transmissió en el sector. 

Característiques dels mitjans de comunicació audiovisual: models públics i privats, tecnologia de 

transmissió,  cobertura,  tipus  de  programació;  audiències;  grups  empresarials;  incidència  de  les 

noves tecnologies de producció i de transmissió en el sector. 
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Les noves tecnologies en la comunicació: autopistes de la informació, productes multimèdia, vídeo 

interactiu, televisió interactiva, altres. 

2. Tècniques d'expressió visual: 

Sistema visual i auditiu; la percepció i tipus; figura i fons; l'atenció. 

Formes de representació; el procés de comunicació; imatge i significat. 

Els signes bàsics: el punt, la línia, la forma. 

Naturalesa de la llum; la formació d'imatges; escala tonal; la il·luminació; l'estil d'il·luminació. 

Naturalesa del color; característiques del color 

L'enquadrament: grandària i format; planificació; punt de vista; l'òptica; moviments; continuïtat. 

Principis de la composició; el punt d'interès; la regla dels terços; la proporció àurea; composició en 

moviment; proporcions del format; profunditat i distància; perspectiva; sincronisme i moviment; 

elements que defineixen la composició: línies, volum, color, altres; característiques simbòliques: 

equilibri, ritme, harmonia, altres. 

El temps en les imatges fixes; el temps fílmic. 

Característiques de la imatge: iconicitat/abstracció; simplicitat/complexitat; monosèmia/polisèmia; 

originalitat/ redundància; denotació/connotació. 

Metodologia d'anàlisi d'una imatge; lectura d'imatges fixes; lectura d'imatge audiovisuals; qualitats 

plàstiques, funcionals, semàntiques i tècniques. 

La ideologia en els mitjans audiovisuals; els estereotips; la persuasió; la manipulació. 

3. Tècniques d'expressió sonora: 

Característiques expressives de l'acústica de so: intensitat, to, timbre. 

Selecció, alteració i combinació. 

Ritme sonor. 

Fidelitat. 

Espai sonor i perspectiva. 

Temps sonor: so diegètic i no diegètic. 

Poder expressiu i comunicatiu dels diferents components de la banda sonora. 

Estereofonia i quadrafonia. 
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Teoria de l'ambientació sonora i musical. 

4. Legislació específica del sector: 

La propietat intel·lectual; el dipòsit legal; drets d'autor. 

Legislació sobre telecomunicacions, televisió, ràdio i publicitat. 

Legislació sobre espectacles. 

Llei del mecenatge, patrocini i esponsorització. 

Convocatòries públiques d'ajut a la producció audiovisual i d'espectacles. 

Les polítiques europees de l'audiovisual. 

Seguretat i higiene en el treball. 

5. Evolució històrica i desenvolupament dels mitjans audiovisuals, sonors i espectaculars: 

Evolució i desenvolupament del cinema. 

Evolució i desenvolupament de la televisió i del vídeo. 

Evolució i desenvolupament de la ràdio. 

Evolució i desenvolupament del teatre i de l'espectacle. 

La utilització de les noves tecnologies en els mitjans audiovisuals i els espectacles. 

Observem  que  els  continguts  en  l'àmbit  descrit  son  molt  limitats,  no  es  tracten  amb 

profunditat, sinó que hi apareix un tema relacionat. Per tant, verifiquem una manca de continguts en 

el Cicle Superior d'Imatge i So. 

RESULTATS ENQUESTA

Una vegada passades les enquestes, aportem els resultats obtinguts:

Pregunta Resposta

4. Sexe Home 64,2%

Dona 35,8 %

5. Quantes hores al dia mires la televisió, 

aproximadament?

Menys d'1 hora 26,4%

Entre 1 i 2 hores 49,1%
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Entre 2 i 3 hores 15,1 %

Més de 3 hores 9,4%

6. Quins programes de televisió acostumes a veure Sèries 77,4 %

Telenotícies 54,7%

Pel·lícules 83,0%

Concursos 13,2%

Dibuixos animats 9,4%

Programes de cor 3,8%

Reality Shows 9,4%

Altres 18,9%

7. Segueixes les sèries que la televisió ofereix a la 

nit?

Sí 15,1%

No 26,4%

7.1. Quines segueixes amb regularitat? CSI 13,2%

Sin tetas no hay paraiso 7,5%

House 15,1%

Aída 30,2%

Los hombres de Paco 7,5%

Infidels 3,8%

Altres 41, 5%

8. Has vist alguna vegada Física o Química? Si 50,9%

No 49,1%

9. Has vist alguna vegada Los Protegidos? Sí 37,7%

No 62,3%

10. Has vist alguna vegada El Barco? Sí 26,4%

No 73,6%

11. Quin mitjà utilitzes per veure les sèries? Només la televisió 1,9%

Només Internet 9,6%

Sobretot la Televisió 23,1%

Sobretot Internet 36,5%

Ninguna 17,3%

Les dos per igual 11,5%

12. Marca la o les sèries en les que et sents 

identificat amb les històries que s'expliquen.

Ninguna 77,4%

Alguna 22,6%

13. Quin tema dels que tracten aquestes sèries L'alcohol i les drogues 17,0%
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t'atrau més a l'hora de veure-la? La relació dels joves amb els pares 13,2% 

Els estudis 7,5%

Les relacions dels joves amb els amics 45,3%

El treball 9,4%

El sexe 15,1%

14. Penses que aquestes sèries reflecteixen la 

realitat?

Sí 3,9%

No 52,9%

Quasi sempre 13,7%

Quasi mai 27,5%

15. Creus que els missatges que transmet la 

televisió poden tenir algun efecte sobre la teva 

actitud o comportament?

Sí 35,8%

No 28,3%

Algunes vegades 35,8%

16. Creus que alguns anuncis publicitaris poden 

incitar-te a comprar un determinat producte?

Sí, moltes vegades 30,2%

Algunes vegades 54,7%

No, mai 15,1% 

17. Com creus que els anunciants aconsegueixen 

vendre els seus productes?

A través de les emocions 34,0%

Utilitzant arguments 5,7%

Emocions i arguments 54,7%

No ho sé 5,7%

18. Penses que els missatges subliminals poden 

tenir algun efecte sobre els receptors?

Sí 66,0%

No 11,3%

No ho sé 22,7%

18.1. Creus que l'inconscient juga un paper 

important en la utilització dels missatges 

subliminals?

Sí 83%

No 5,7%

No ho sé 11,3%

19. Acostumes a veure la televisió abans d'anar a 

dormir?

Sí 67,3%

No 32,7%

Anàlisi resultats enquesta 

Una vegada obtinguts els resultats de l'enquesta, és apropiat fer una primera valoració. Hem 

dividit la valoració en dos àmbits: hàbits de consum i coneixements sobre essència i efectes dels 
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mitjans de comunicació. Pensem que aquesta separació és important, ja que cadascuna ens porta a 

unes valoracions concretes. 

Coneixements sobre essència i efectes dels mitjans de comunicació 

El resultats ens demostren que els alumnes del cicle de formació professional d'imatge i so 

no  han  adquirit  els  coneixements  mínims  en  relació  a  l'essència  i  els  efectes  dels  mitjans  de 

comunicació, ja que, un gran percentatge ha respost erròniament a les preguntes relacionades amb 

aquest àmbit. No obstant això, després d'haver acudit a distintes classes del cicle com a observador, 

creiem que el resultat és més positiu del que esperàvem abans de realitzar l'enquesta. 

El 28% dels estudiants creuen que els missatges audiovisuals no poden tenir algun efecte 

sobre  la  seva  pròpia  actitud  o comportament.  Com hem explicat  anteriorment,  els  efectes  dels 

mitjans de comunicació son molt complexos i aquesta consciència social equivocada sobre la manca 

d'efectes sobre la societat és la que els fa molt més perillosos, ja que els receptors adquireixen una 

actitud passiva i acrítica. Així mateix, un 15% dels estudiants creu que els anuncis mai podrien 

incitar-los a comprar un producte, torna a reafirmar-se el fals mite de la immunitat front les mitjans 

de comunicació. 

Quant  a  la  pregunta  “com  creus  que  els  anunciants  aconsegueixen  vendre  els  seus 

productes?”, el 5,7% afirma no saber-ho i un altre 5,7% afirma que mitjançant els arguments. Com 

hem comentat anteriorment, mitjançant la neurociència i els estudis sobre mitjans de comunicació, 

s'ha demostrat que la totalitat dels anuncis aconsegueixen vendre els seus productes a través de les 

emocions.  Els  arguments  no  troben  un  espai  en  ells,  ja  que  els  arguments  exposats  no  es 

corresponen amb les prestacions o utilitats dels productes. Bassat, un important publicista reconegut 

a tot l'estat espanyol, quan parla de publicitat sempre aconsella als publicistes que “si no tenen res a 

dir  que  ho  canten”.  Un  mecanisme  inconscient  que  apel·la  a  les  emocions.9 Per  tant,  son 

especialment significatius els resultats dels enquestats en aquesta pregunta, ja que a més del 11,4% 

que han respost “no ho sé” o “arguments”, un 54,7% han respost “emocions i arguments”, per tant, 

tenim un total de 66,1% d'alumnes que no han adquirit els coneixements bàsics en aquest àmbit. 

Només  el  34%  ha  senyalat  la  resposta  correcta.  S'evidencia  una  manca  de  coneixements 

9 Més informació a “El libro Rojo de la Publicidad”, de Bassat. 
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considerablement important. 

Pel que fa a la pregunta sobre “missatges subliminals”, el 22,7% dels enquestats han respost 

que “no saben” si aquests poden tenir algun efecte sobre els receptors i el 11,3% ha respost que els 

missatges subliminals “no” tenen efecte sobre els receptors. Per tant, el 34% ha respost de manera 

errònia. És cert que és molt difícil esbrinar quins missatges subliminals concrets tenen efectes sobre 

els receptors. No obstant això, estudis recents demostren que els missatges subliminals tenen efectes 

sobre els receptors. Publicistes reconeguts afirmen que les vendes de productes descendeixen quan 

deixen d'utilitzar missatges subliminals. A més, la contextualització del marc teòric ens demostra, a 

través de la neurociència, el funcionament del nostre cervell en base a aquesta mena d'estímuls. Per 

tant, només el 66% dels estudiants ha respost de manera satisfactòria. 

Per últim, a la pregunta “creus que l'inconscient juga un paper important en la utilització 

dels missatges subliminals?” el 83% dels estudiants han respost correctament. És el resultat més 

satisfactori de l'enquesta. Els estudiants d'fp saben que l'inconscient juga un paper important en la 

recepció dels missatges audiovisuals.

Hàbits de consum

Pel que fa a les preguntes relacionades amb els hàbits de consum, en aquest apartat no hi ha 

respostes errònies o correctes. Les respostes ens orienten sobre els gustos i tendències audiovisuals 

dels estudiants, que ens pot ajudar a profunditzar en els coneixements sobre essència i efectes dels 

mitjans de comunicació. 

És significatiu el fet que, amb l'arribada de les noves tecnologies, com Internet, el 73,6% 

dels estudiants d'fp d'imatge i so afirmen consumir més d'una hora al dia la televisió. Així mateix, el 

24,5% afirma que ho fa més de dos hores. Aquest fet podria donar-se perquè els joves cerquen en la 

televisió aquells productes audiovisuals que Internet no els ofereix. Com per exemple, les sèries de 

producció  espanyola.  Per  Internet  poden  consultar-se  però  després  d'haver  estat  emeses  per 

televisió. Per tant, els joves acudeixen a la televisió per veure-les en directe, en la primera emissió. 
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Així  mateix,  la  nostra  hipòtesi  es  reafirma quan els  estudiants  responen a  les  preguntes 

següents, ja que, a la pregunta “quins programes acostumes a veure”, un 77,4% marca l'opció sèries 

de  televisió.  Així  mateix,  un  83% també  marca  pel·lícules.  El  fet  que  vegin  pel·lícules  per  la 

televisió ens demostra que consumeixen cinema molt comercial, ja que gran part dels films que 

s'emeten  en  la  televisió  acostumen  a  ser  cinema de  Hollywood.  Poques  vegades  podem veure 

cinema d'autor o independent. 

En la pregunta 7.1., la resposta més senyalada és Aída, un 30,2% dels estudiants segueix la 

sèrie. Aída és una sèrie amb un dubtós contingut artístic i educatiu. Per tant, ens demostra que els 

estudiants veuen sèries en què la capacitat de fer raonar és pràcticament nul·la. És significatiu que 

acudeixen a aquesta mena de productes ara mateix, que es produeixen gran nombre de sèries que 

trenquen estereotips i tracten temes complexos.

Aquesta fet és reafirma en les preguntes següents on un 50,9% afirma haver vist alguna 

vegada Físic o Químia, un 37,7% Los Protegidos i un 16,4% El Barco. I el 22,6% s'identifica amb 

les històries que expliquen les sèries de ficció. 

Així  mateix,  els  temes que més els  atrauen l'atenció son la  “relació dels  joves  amb els 

amics”, a un 45,3% dels estudiants, “l'alcohol i les drogues” a un 17,0% i el sexe a un 15,1%. 

Tenint en compte la franja d'edat dels estudiants d'imatge i so, entre 17 i 24 anys, és normal que es 

sentin atrets per aquests temes. No obstant això, sent conscients que són estudiants d'imatge i so, el 

que  sorprèn  és  que  es  sentin  atrets  per  aquests  temes  en  aquests  productes  audiovisuals,  pel 

tractament que en fan. 

Per últim, el 17,6% dels estudiants creuen que aquestes sèries reflecteixen la realitat sempre 

o quasi sempre. És significatiu aquest percentatge, tenint en compte el tractament de la realitat que 

fan aquests productes audiovisuals. 
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CONCLUSIONS

En primer lloc, cal dir que hem complert els objectius de la recerca plantejats al principi del 

projecte: 

  •    Analitzar els continguts teòrics referents als efectes dels mitjans del currículum del cicle 

d'imatge i so.  

     •    Estudiar la recepció dels continguts analitzats. Observar quins usos fan els estudiants 

dels continguts que se'ls ofereixen. 

     •    Analitzar els hàbits de consum de productes audiovisuals dels estudiants del cicle  

d'imatge i so. 

Tot i que la mostra que verifica que hem assolit els nostres objectius no és massa àmplia, 

pensem que és suficient per la prova pilot d'investigació realitzada, ja que, com hem comentat al 

llarg del treball, es tracta d'un primer anàlisi per proposar una investigació a fons en l'àmbit descrit. 

En segon lloc, basant-nos en els resultats obtinguts a partir de l'anàlisi dels continguts i de la 

recepció dels coneixements relacionats amb l'essència i els efectes dels mitjans de comunicació, 

podem afirmar que es verifica la nostra hipòtesi:  el cicle d'imatge i so presenta una manca de  

continguts en l'àmbit dels efectes dels mitjans de comunicació. Els estudiants no en son conscients  

de  l'essència  dels  mitjans.  A  més,  els  estudiants  tenen  uns  hàbits  de  consum  de  productes  

audiovisuals allunyats de les referències estudiades en el cicle.  Els resultats exposats en l'apartat 

“Anàlisi Resultats Enquesta” ho verifica. 

No obstant  això,  hem de dir  que  els  resultats  no son tan negatius  com esperàvem. Les 

nostres visites d'observació al centre de formació professional, com a estudiants en pràctiques, van 

ser  el  motor  de  partida  d'aquest  projecte  i  ens  van  fer  pensar  que  els  alumnes  tenien  menys 

coneixements  del  que  els  resultats  exposen.  Per  tant,  pensem  que  la  metodologia  emprada, 

l'enquesta,  ha estat  una bona elecció,  ja que ens ha aportat  dades  objectives sobre la  realitat  a 

analitzar. Així mateix, cal puntualitzar que l'enquesta només feia referència a continguts molt bàsics 

que els alumnes haurien de conèixer i,  tenint en compte els  percentatges de respostes errònies, 

s’entén que no coneixen el tema amb profunditat. 
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Els resultats obtinguts ens han ajudat a esbrinar que existeix una manca de continguts en els 

cicles superiors d'imatge i so, en alguns més que en altres, com demostra l'anàlisi de continguts, ja 

que el cicle de producció estava molt mancat en aquest aspecte. Així mateix, el pas següent per 

continuar  endavant  amb aquesta  investigació  seria  realitzar  els  canvis  oportuns  a  partir  de  les 

mancances observades en el projecte present, mancances en el procés d'investigació com la manca 

de “focus group” que ens aportaria moltes més dades,  i  ampliar  l'estudi a l'àmbit  de comunitat 

autònoma o d'estat. És a dir, agafar una mostra més representativa en base al territori, el caràcter 

dels  centres,  els  estudiants,  etc.  Si,  finalment,  es  verifiqués la  nostra hipòtesi  en un àmbit  més 

global,  el  pas  següent  seria  desenvolupar  o  modificar  un  crèdit  de  cadascuna  de  les  distintes 

especialitats,  tenint  en  compte  els  continguts  que  manquen.  Fer  una  proposta  de  canvi  de 

currículum. 

Així mateix, creiem que la referència als hàbits de consum audiovisuals dels estudiants del 

cicle superior d'imatge i so també presenta un punt de partida per investigacions futures, ja que, 

molts teòrics de la comunicació afirmen que el gust s'educa. Partint d'aquí, com ja hem exposat 

anteriorment, els estudiants d'audiovisuals haurien de tenir un gust més refinat i selectiu i no és el 

cas o, almenys, els resultats de l'enquesta no ens fan pensar això, tot el contrari. Aquest fet ens pot 

demostrar  que  hi  ha  manca  de  continguts  o  de  recepció  de  continguts.  Aquesta  mena  de 

metodologia o camí de recerca pensem que pot ser molt innovador i trencador, ja que tracta el tema 

d'una manera diferent a com s'ha fet fins el moment. Aporta unes pautes metodològiques noves, que 

parteixen  d'hipòtesis  diferents.  Potser,  s'intenta  portar  a  terme i  no funciona  però és  important 

l'intent. En el cas que ens ocupa, a nivell personal, pensem que si que funciona, ja que ens aporta 

unes dades objectives que es poden relacionar fàcilment amb els continguts del currículum del cicle 

superior d'imatge i so. 

Seguint aquests passos es podria intentar pal·liar una manca de continguts que al nostre parer 

és  molt  importants  per  la  formació  dels  futurs  treballadors  de  l'àmbit  audiovisual.  Per  tant,  el 

projecte present no només fa un primer anàlisi d'una realitat, sinó que planteja noves i futures línies 

de recerca en l'àmbit de l'audiovisual i l'educació. 

D'altra banda, també cal explicar que el projecte realitzat no cobreix tots els àmbits que 

constaven  en  la  proposta  de  Treball  Final  de  Màster  que  es  va  presentar.  Aquest  fet  té  una 
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explicació,  el  projecte  presentat  en  la  primera  proposta  englobava  dos  àmbits  diferents  però 

interrelacionats: les assignatures d'anàlisi del missatge i recepció a l'fp d'imatge i so com a exemple  

de models d'actuació del professorat. Pot dir-se que es dividia en dos àmbits, el que hem portat a 

terme i un segon àmbit, que utilitzava el marc teòric i els descobriments sobre efectes dels mitjans 

de comunicació i funcionament del nostre cervell, a través de la neurociència, per proposar noves i 

innovadores metodologies educatives pel professorat. No hem desenvolupat els dos punts perquè el 

projecte adquiria una amplitud i magnitud massa extensa, és a dir, es proposava una investigació i 

anàlisi inabastable en el temps i recursos disponibles. 

No obstant això,  el  projecte realitzat  presenta apartats que son el  punt de partida per la 

segona  part  de  la  proposta  de  projecte.  La  neurociència  i  els  recents  descobriments  sobre  el 

funcionament  del  nostre  cervell  ens  poden  ajudar  a  comprendre  perquè  els  professors  no  son 

eficaços com a professionals de la comunicació educativa i cultura. S'afirma que sols connectant 

amb  el  cervell  emocional  dels  interlocutors  es  pot  garantir  la  eficàcia  en  les  interaccions 

comunicatives de caràcter persuasiu seductor. El dr. Joan Ferrés, en el seu llibre La educación como 

industria del deseo. Un nuevo estilo comunicativo, afirma que els professionals de la comunicació 

televisiva i publicitària fa dècades que utilitzen els descobriments sobre el funcionament del cervell 

per realitzar els seus productes. Amb les seves pràctiques qüestionen, implícitament, la manera de 

fer dels professionals de l'educació, de ser i de comunicar. Hi ha prou amb fixar-se que són més 

eficaços que els professors en la lluita contra el  yamiké dels  destinataris dels missatges. En  La 

educació  com  industria  del  deseo Joan  Ferrés  reivindica  un  canvi  d'estil  en  la  comunicació 

educativa i cultural centrat en la potencialitat de les emocions i en la capacitat de sintonia amb els 

educadors. 

La part  de contextualització teòrica seria el  punt de partida per analitzar la situació que 

presenta Joan Ferrés. Tenint en compte la informació aportada, es podria plantejar una metodologia 

d'anàlisi de la situació actual en quant a metodologies educatives utilitzades per arribar al receptor i, 

després,  plantejar  noves  metodologies  d'actuació,  tenint  en  compte  el  marc  teòric  del  projecte 

present i la neurociència, per després analitzar l'aplicació d'aquestes noves metodologies i observar 

si els continguts exposats han servit per millorar el procés d'ensenyament/aprenentatge, mitjançant 

conceptes de comparació entre l'àmbit publicitari i l'educatiu. 

És un projecte interessant a molts nivells i que, al nostre parer, hauria de desenvolupar-se en 

algun moment, no obstant això, com ja hem comentat, inabastable en el projecte present. 
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Per acabar, direm que pensem que l'àmbit descrit no és l'única manca de currículum que 

considerem que existeix als cicles superiors d'imatge i so, no obstant això, creiem que és una de les 

mancances més importants, ja que, avui en dia, en els plans d'estudi de les universitats que tenen 

titulacions  com  comunicació audiovisual,  periodisme o  publicitat  i  relacions públiques,  aquests 

continguts  ocupen  un  lloc  important.  Per  tant,  és  important  plantejar  el  dubte  de  per  què  uns 

continguts que en les titulacions universitàries es consideren de vital importància no troben un lloc 

en els currículums dels  cicles d'imatge i  so.  Moltes vegades escoltem dir  que els  estudiants de 

formació professional adquireixen una educació comparable a la universitària, en aquest context, 

creiem que no es dona la situació esmentada. Hi ha una mancança i ha de ser pal·liada. 
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