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com gestionar el fenomen dels influencers al centre educatiu 

11. ÍNDEX ANNEXOS  
 

1. Model d’enquesta “Xarxes Socials i Influencers”. 

2. Resultats de l’enquesta “Xarxes Socials i Influencers”. 

3. Fitxes: instruccions de les activitats.  

4. Fitxes pel joc de les parelles.  

5. Mapes mentals elaborats per l’alumnat durant el desenvolupament de la sessió 

al centre de pràctiques.  

6. Model d’enquesta de valoració de l’activitat i resultats. 

7. Lletra de les cançons de l’activitat 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



com gestionar el fenomen dels influencers al centre educatiu 

ANNEX 1 

Model d’enquesta: “Xarxes Socials i Influencers”. 
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XARXES SOCIALS i INFLUENCERS
Respon el qüestionari amb màxima sinceritat i basant-te en la teva experiència. 
És un qüestionari anònim per a adolescents d'entre 11 i 19 anys. 
Gràcies pel teu temps. 

* Necessari

1. Edat *
Maqueu només un oval.

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

2. Gènere *
Maqueu només un oval.

 Noi

 Noia

 Altres

Xarxes Socials

3. Xarxes Socials que utilitzes i temps que hi dediques
Marqueu només un oval per fila.

No en tinc/No
l'utilitzo

Molt poc (1h-
2h/setmana)

Poc
(-1h/dia)

Força (1-
2h/dia)

Molt
(+2h/dia)

Instagram
Youtube
Facebook
Twitter
Musically
Pinterest
Snapchat
Altres
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4. Amb quina finalitat utilitzes les Xarxes Socials? *
Seleccioneu totes les opcions que corresponguin.

 Comunicar-me amb els meus amics / les meves amigues

 Conèixer gent nova

 Publicar continguts (fotografies, vídeos, texts...)

 Editar les fotografies que penjo

 Seguir perfils

 Seguir continguts

 Rebre likes

 Altres

5. Amb quina freqüència publiques continguts al teu perfil, aproximadament? *
Maqueu només un oval.

 Mai

 Menys d'un cop al mes

 Un cop al mes

 Un cop a la setmana

 Un cop al dia

6. Quins dispositius utilitzes per a consultar les Xarxes Socials? *
Marqueu només un oval per fila.

No en tinc/No
l'utilitzo

És
meu

El comparteixo / L'utilitzo però no
és meu

Mòbil
Tablet
Ordinador (portàtil i/o fix)
Altres (consoles, rellotge
intel·ligent, smartTV...)

Influencers

7. Saps què vol dir influencer? *
Maqueu només un oval.

 Sí

 No

 No ho sé

8. Segueixes a influencers? *
Maqueu només un oval.

 Sí

 No

 No ho sé



5/6/2019 XARXES SOCIALS i INFLUENCERS

https://docs.google.com/forms/d/1GFLPjz2TKoKzH85Ug7ELctyZbQnBQ0CfJ9j3Kzortuk/edit 3/4

9. Escriu un mínim de 3 influencers que més
segueixis: *

10. De què parlen els influencers que segueixes? *
Seleccioneu totes les opcions que corresponguin.

 Moda/bellesa/maquillatge

 Vídeojocs

 Entreteniment

 Menjar

 Viatges

 Esport

 Política

 Altres

11. Què és el que valores dels influencers que segueixes? *
Seleccioneu totes les opcions que corresponguin.

 La seva personalitat

 La seva forma física

 Com vesteixen

 El que expliquen

 El que fan (viatges/concerts)

 Que siguin famosos

 Que tinguin molts likes i seguidors

 Que publiquin sovint

 Altres

12. Els influencers marquen la teva manera de fer o de vestir? *
Maqueu només un oval.

 Molt

 Normal

 Poc

 Gens

13. Si et marquen, en quin sentit ho fan?

14. Has comprat algun producte desprès de veure'l en l'influencer? *
Maqueu només un oval.

 Sí

 No

 No ho sé
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Tecnologia de

15. Ja hem acabat! Vols dir alguna cosa més
sobre Xarxes Socials i Influencers? Aprofita
aquest darrer espai:

Ja pots enviar el qüestionari. Gràcies pel teu temps!

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


com gestionar el fenomen dels influencers al centre educatiu 

ANNEX 2 

Resultats de l’enquesta “Xarxes Socials i Influencers”.  
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XARXES SOCIALS i INFLUENCERS
214 respostes

Edat
214 respostes

Gènere
214 respostes

Xarxes Socials

Xarxes Socials que utilitzes i temps que hi dediques

11
12
13
14
15
16
17
18
19

19,2%

7,9%

25,2%

22,9%

24,3%

Noi
Noia
Altres

50%

47,7%
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Amb quina �nalitat utilitzes les Xarxes Socials?
214 respostes

Amb quina freqüència publiques continguts al teu per�l,
aproximadament?
214 respostes

Instagram Youtube Facebook Twitter
0

50

100

150

200 No en tinc/No l'utilitzoNo en tinc/No l'utilitzoNo en tinc/No l'utilitzo Molt poc (1h-2h/setmana)Molt poc (1h-2h/setmana)Molt poc (1h-2h/setmana) Poc (-1h/dia)Poc (-1h/dia)Poc (-1h/dia) Força (1-2h/dia)Força (1-2h/dia)Força (1-2h/dia)

0 50 100 150 200

Comunicar-me amb els
meus amics / les m…

Conèixer gent nova
Publicar continguts

(fotografies, vídeo…

Seguir perfils

Seguir continguts

Rebre likes

Altres

192 (89,7%192 (89,7%192 (89,7%

71 (33,2%)71 (33,2%)71 (33,2%)

122 (57%)122 (57%)122 (57%)

50 (23,4%)50 (23,4%)50 (23,4%)

130 (60,7%)130 (60,7%)130 (60,7%)

128 (59,8%)128 (59,8%)128 (59,8%)

46 (21,5%)46 (21,5%)46 (21,5%)

86 (40,2%)86 (40,2%)86 (40,2%)



5/6/2019 XARXES SOCIALS i INFLUENCERS

https://docs.google.com/forms/d/1GFLPjz2TKoKzH85Ug7ELctyZbQnBQ0CfJ9j3Kzortuk/viewanalytics 3/15

Quins dispositius utilitzes per a consultar les Xarxes Socials?

In�uencers

Saps què vol dir in�uencer?
214 respostes

Mai
Menys d'un cop al mes
Un cop al mes
Un cop a la setmana
Un cop al dia

12,1%
26,2%

Mòbil Tablet Ordinador (portàtil i/o
fix)

Altres (consoles,
rellotge intel·ligent,

smartTV...)

0

50

100

150

200
No en tinc/No l'utilitzoNo en tinc/No l'utilitzoNo en tinc/No l'utilitzo És meuÉs meuÉs meu El comparteixo / L'utilitzo però no és meuEl comparteixo / L'utilitzo però no és meuEl comparteixo / L'utilitzo però no és meu

Sí
No
No ho sé

91,6%
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Segueixes a in�uencers?
214 respostes

Escriu un mínim de 3 in�uencers que més segueixis:
214 respostes

no

cap

-

paula gonu, victor perez i naim darrechi

no en segueixo

No

No ho sé

El Rubius, 8cho, AuronPlay

Dulceida, Paula Gonu, Clakovi

Raquel reitx,Killadamente,goicochea,Laura Escanes

golle hamza i bellido

Lucía Bellido, Candela Sartorius,Naim Darrechi

Paula Gonu, carluchi al galope i this esme

kid keo solo paralelo soloeixample

Victor perez, Marina yers i elrubius

Sí
No
No ho sé

7%

19,6%

73,4%
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veggeta willirex pullman estudios

Dressiel, ChescoMovie, Video Rebeldes

@lolaloliiita, @so�asurfers, @lauramullor

lil p soloenparalelo soloeixample

paula gonu, auronplay, dalas reviw

no ho se

dulceida paulagonu raquelitx

Vegetta777, elrubiusOMG, auronplay

Hamza Zaidi,

No segueixo In�uencers

tri-line, just a colombian, 8cho

no segueixo cap

NO SEGUEIXO CAP

a cap

lucia bellido, chernovi, naim darrechi

Chaoko/ElRubiusxd (no em peguis xdxd és de fa temps)/Lola Vendetta

pewdiepie.

la lucre, emma chamberlain, james charles

devermut alex gibert longlixue

Pol Gise, Judith Jaso, Malbert, Fernando Jaso

nope lol

THEGREFG, ELRUBIUS, POLITICS (no vull dir qui)

ElRubius,AuronPlay,Wismichu

clakovi amarmol naimdarrechi

danirep,vegetta777 i elchurches,makiman131

ines jimm, rubius, renosaurio

messi mbappe neymar

Messi, 8cho, sTaXx

adexe y nau, paula gonu, auron play

monica moran, ninja

Pol Gise, ,Wismichu, Paula Gonu( la conec pero no la segueixo) i Mònica Moràn
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Claudia Yuso, Paula Gonu, Ro en la red

laura escanes, abril cots, naimdarrechi, daniel illescas...

Clakovi, Carla Laubalo, ATC (Around the corner)

no m'en recordo

auronplay, carla Laubalo, Araund the corner

Lucía Bellido, Candela Sartorius i Chernovi

djmario , cr7 , lolito

Cap

AuronPlay, Elena ponz els altres no els segueixo molt o no recordo el el nom

Angela Marmol, laBellido,dulceida,Paula Gonu, klacovi,

urbantube, mrgranbomba i papigavi

Willirex, Thegref, Mongral

Paula Gonu, Marina Yers, Daniela Hoyos

paula gonu, daniela hoyos, carla laubalo

Sergio Ramos - Cristtiano Ronaldo - Sandra Paños - Alexandra Morgan - Víctor Perez

no no no

thegrefg, ambpeterby7, ninja

ro en la red, itziar castro,zendaya

paula gonu,

labellido,victorperez,aidamartorell

Daniela hoyos, Marta Diaz, Clakovi

Guillevgx,alvaro845,marshmello

labellido, victor perez, angela marmol, naim darrechi, auronplay

TheGrefg, Spiuk YT, Auronplay

dalas review mini, auronplay, juega german.

emma watson, katy perry, emma ston

nose

@lolalitaa,@valeriamonerri,@labellido

marina yers,bannanitas i rebeca stones

cepeda, roi miriam

Summer Mckeen Emma Chamberlain Ellie Thumann
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Willyrex, Alphasniper, TheGrefg, Wismichu, Auronplay, Vegetta777...

no en segueixo a cap

Willyrex, Marta Diaz, Victor Perez

Clakovi, Saidie Adies, Dulceida

Marina yers, Bannanitas, Rebeca Stones

BTS º

cr7 g.bale djmariio

8cho curiosidadesconmike curiosoben

paula gonu , dulceida, fernando jaso

theGreft, agustin51, anpiterby7, willirex, ticus

salva, elcejas, pedritovm

Lucía Bellido, Àngela Màrmol, Naim Darrechi

no segueixo a cap in�uencer

rubius, willyrex, vegetta777, ticus, alecmolon, fargan, ileovlogs, paulferrer, estiik, nekojitablog, mr.tops,
thegrefg, agustin51, amperetby7, alphasniper97, marta diiaz, nil ojeda, pedrito VM, robleisIUTU,
TheshooterCoc, marcus_beltus_YT/Fortnite y moar!, Salva vf, Pablo vf, Logan g, Byviruzz, TheAlvaro845...

dulceida, paula gonu i madame de rosa

AuronPlay, TheGrefg, Zach King, byTarifa, byViruzz, Salva, Logan G, TheShooterCoC...

jexs, auronplay, 8cho

wilirex, theGref, agustin51

los polinesios, the crazy haacks,

ElRubiusOMG, Ryux i Magik

Wismichu, Auronplay, 8cho

Nukazooka, Auronplay i Rubius

dani lagi

De què parlen els in�uencers que segueixes?
214 respostes

ALTRES (105)
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Què és el que valores dels in�uencers que segueixes?
214 respostes

Els in�uencers marquen la teva manera de fer o de vestir?
214 respostes

Moda/bellesa/maquillatge

Vídeojocs

Entreteniment

Menjar

Viatges

Esport

Política

Altres

71 (33,2%)71 (33,2%)71 (33,2%)

81 (37,9%)81 (37,9%)81 (37,9%)

136 (63,6%)136 (63,6%)136 (63,6%)

17 (7,9%)17 (7,9%)17 (7,9%)

74 (34,6%)74 (34,6%)74 (34,6%)

45 (21%)45 (21%)45 (21%)

12 (5,6%)12 (5,6%)12 (5,6%)

119 (55,6%)119 (55,6%)119 (55,6%)

0 50 100 150

La seva personalitat

La seva forma física

Com vesteixen

El que expliquen
El que fan (viatges/

concerts)
Que siguin famosos

Que tinguin molts likes i
seguidors

Que publiquin sovint

Altres

150 (70,150 (70,150 (70,

21 (9,8%)21 (9,8%)21 (9,8%)

46 (21,5%)46 (21,5%)46 (21,5%)

133 (62,1%)133 (62,1%)133 (62,1%)

89 (41,6%)89 (41,6%)89 (41,6%)

17 (7,9%)17 (7,9%)17 (7,9%)

14 (6,5%)14 (6,5%)14 (6,5%)

64 (29,9%)64 (29,9%)64 (29,9%)

87 (40,7%)87 (40,7%)87 (40,7%)

Molt
Normal
Poc
Gens

17,8%

57,5%

22,4%
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Si et marquen, en quin sentit ho fan?
111 respostes

no

No em marquen

no ho fan

cap

en ningun

la roba

normal

no em marquen

Res, yo soc independent i no em deixo in�uir per persones que no conec

m'inspiren

En les formes de pensar sobre opinions culturals, forma de vestir.

la manera de vestir

en la forma que tenen de jugar a algu

per una pantalons que porta la paula gonu

em fan riure

NO HO FAN

jo admiro molt la con�ança i la capacitat que pot tenir per exemple la Chaoko en vestir-se d'una manera
alternativa o maquillar-se d'una manera única. Com el meu punt �uix es que m'afecten els camentaris
l'admiro i per això m'agradaria que en algun moment em sigui igual el que em diguin.

moda

no ho fan, pero en cas que si em dona info de temes els quals puc estar desinformada

La manera de parlar

Enserio quien se viste comno su "in�uencer" favorito

Amb les coses que penso o compro

amb una opinio o algo per el estil

En la forma de parlar

Amb cançons
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alguns consells o idees que trobo utils

Em marquen en la meva manera de vestir. pero mai m'han canviat la meva manera de ser.

em distreuen

potser en manera de parlar( paraules que dic) ...

la manera que fan algunes coses

lil.mosey

----------------------

En lamanera de jugar

en cap :)

en la roba

la personalitat

m'ajuden a millorar en els videojocs

a algun cop intentu tindra la mateixa roba

nose

En tot

En la forma de parlar

NO EN SEGUEIXO A CAP

Amb rotulador

Depen doncs si magrada com vesteixen o a llocs on visitar

en el positiu

personalitat i com ser

la seva forma de ser...

en les botigues

en el que he de cumplir els meus somnis i que mai em rendeixi

No estic segura

No em marquen en res

en la seva personalitat...

no o se

M'inspiran, o em donen consells

em marquen en jugar a jocs

em convencen amb la seva forma de vestir.
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a vegades quan veig coses que m' interesen si

entreteniment

ñe

<3

.

en cap

En algun contingut d'internet

no se no respondo

sentit positiu

en la manera de vestir, en la manera de fer-me fotos i en la manera d'editar-les

cap a donar-me idees de com vestir

M'agrada com vesteixen i moltes vegades compro prendes semblants a les que porten

inspiren

M'inspiren

em donen noves idees

els fotografs que segueixo em motiven a superar-me

bon sentit

el sentit de l'humor

No

En els jocs

en cançons o viatges o llocs on vulla anar o tendencies...

A millor

Per la manera de vestir

En que em ric amb ells.

Hi ha a vegades que una paraula o una frase es fa viral i la dic perquè em fa gràcia

No ho fan

en tots els sentits

en alguns valors

Em donen idees per vestir

En que si veig a alguna cosa que m'agrada la compro.

ho fan però poc
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En la fora de parlar

NOP

de la manera en com veiem el mon

No ho fan.

Nope

Amb la forma de jugar

Has comprat algun producte desprès de veure'l en l'in�uencer?
214 respostes

Ja hem acabat! Vols dir alguna cosa més sobre Xarxes Socials i
In�uencers? Apro�ta aquest darrer espai:
69 respostes

no

No

NO

Tindrieu que afegir com a Xarxa Social a "Discord"

Que poden ser molt bones per la societat si s'utilitzen bé en canvi si les utilitzem malament poden fer molt
mal.

Et pregunta si segueixes algun in�uencer i yo he posat no "no", però després et pregunta coses que son
obligatories a respondre, i això no te sentit perque yo he respos que no segueixo cap

Sí
No
No ho sé

15,4%53,3%

31,3%
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magrada quan hi han peleas entre gent

crec que gracies a internet 'ha intenci�cat, però que els in�uencers ja existien molt avans d' aixó, en diaris,
revistes i TV o radio.

no segueixo cap in�uencer perquè no m'agraden

no segueixo a cap In�uencers

Lo que e comprado no era un anuncio ni nada es solo una camiseta de un prsonaje asi que no pienses
luego que "me estan ponindo anuncios porque no". Porcierto faltan MUCHAS redes socialas jajaja

Se li té molta por a tot això (i normal) però també se li han de veure els avantatges; és una bona forma de
publicitat o de donar a conéixer el teu talent al món.

klk

Els in�uencers han treballat molt per aconseguir el lloc que estan ara molts d´ells només tenen aquesta
feina perquè guanyen molts diners fent aquests videos i penjant fotos a instagram o twitter o la xarxa
social que sigui .Molts in�uencers reven comentaris dolents i també bons però molts dolents ells ja estan
acostumats a tenir mals comentaris pero si no els hi enviessin estarien més contents de lo normal . Els
in�uencers fan quedades per veure als fans pero no crec que els hi vingui molt de gust que les persones
per el carrer quan no es una quedada que vaji un grup de gent a cridadrlos i a fer moltes fotos i a agoviar-
los perquè tenen vida normal com nosaltres que son persones com nosaltres.

un chiste: come esta una monja en llamas? SORprendida xdddd

Que va be una estona

que es el millorrr

que gràcies a les xarxes socials podem coneixer més coses

jo crec que les xarxessocials pot entretenirte ienterarte de tot el que pasa a internet

98i

NO EN SEGUEIXO A CAP PER TANT, LES PREGUNTES ¨DE QUÈ PARLEN¨ I ¨QUÈ VALORES¨ NO LES HE
POGUT CONTESTAR

Són divertits

soy camara deun in�uencer

ho trobo una inecessitat

Que em seguiu al instagram coim a marcus_beltus_ i al meu canal de youtube com a
marcus_beltus_YT/Fortnite y moar!

que soc una viciada al mobil....

Las reds socials es poden fer servir per coses bones pero també per coses dolentes

crec que no tindriem que utilitzar el mobil...daquesta manera sino buscant infonmaco o algo util

no magrada que la gent estiguienganxada als in�uensers

jo crec que la gent gran creu que ens in�uencien a fer coses dolentes mes del compte

els in�uencers al �nal tots acaben fent mes o menys el mateix i acaba sent avorrit. Mai els hi poso like pq
no se'l mereixen. fan poc i cobren molt.
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Hi han bons memes.

Crec que les xarxes socials son una bona manera de mantenir relació amb amics que ja no veus, etc...

que la gent es gilipollas si basa la seva vida en imitar els in�uensers siempre real no feka

VIVA EL KPOP. VIVA EXO. VIVA BTS, VIVA BLACKPINK, VIVA TXT, VIVA RED VELVET, VIVA TWICE, VIVA
GFRIEND, VIVA SNSD

M'agradaria ser in�uencer en el futur

Que a vegades si estas malament veure'l per youtube, per intagram et pot ajudar a sentir-te millor en tu
mateix

molts in�uencers són idiotes

Es una manera de desfogar-me i divertirme.

caca

A mi no m'in�uencien gens

No, gracies

No.

patata

a l'estiu penjo mes fotos que a l'hivern

Abduscan!!!

Són persones amb un interes molt gran en mi

amo a los in�uencers

Que miro sovint les xarxes

no m'agrada la paraula "in�uencer" crec que es pot adequada....

no sigo a ninguna infuenser pero si que me gusta ver los dibugos de otras personas por pintorest

que estan molt be però son perilloses

Mentretenen :)

mencanta l'instagram

Ja pots enviar el qüestionari. Gràcies pel teu temps!

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut. Informeu d'un ús abusiu - Condicions del Servei

 Formularis

https://docs.google.com/forms/d/1GFLPjz2TKoKzH85Ug7ELctyZbQnBQ0CfJ9j3Kzortuk/reportabuse
http://www.google.com/accounts/TOS
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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ANNEX 3 

Fitxes: instruccions de les activitats.  
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ANNEX 4 

Fitxes pel joc de les parelles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Morgana Mikas  

 

“Les noies 

s’han de 

depilar” 
 

 

 
 

 

 

Ascia 

 

“Portar vel 

islàmic no està 

ben vist” 

 

 

 
 

 

 

El Rubius 

 

“Els nois  

no ploren”  

 

 

 
 

 

 

Lyn Slater 

 

“Les dones al 

fer-se grans no 

són atractives”  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Dulceida 

 

“Totes les 

parelles són 

heterosexuals” 

 

 
 

 

 

Nadia Alboulhson 

 

“Per estar 

guap@ has 

d’estar prim” 

 

 

 

 

 

 

Manny Gutierrez 

 

“Maquillar-se 

és cosa de 

noies”  

 

 

  

 

 

Javier Castillo 

“Els homes no 

tenen instint 

paternal”  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Kourtney Kardashian 

“Si penja fotos 

del seu cul és que 

no es respecta” 
 

 

  

 

 

Hugo Campillo 

 

“Si neixes amb 

cos de noia, ets 

una noia” 

 

 

  

 

 

 

“  

 

”  

 

 

 
 

 

 

 

“ 

 

”  
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ANNEX 5 

Mapes mentals elaborats per l’alumnat durant el 

desenvolupament de la sessió al centre de pràctiques.  
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ANNEX 6 

Model d’enquesta de valoració de l’activitat i resultats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENQUESTA VALORACIÓ ACTIVITAT – INFLUENCERS I XARXES SOCIALS  

 

 

Valora de l’1 (poc) al 5 (molt). 1 2 3 4 5 

L’activitat m’ha semblat interessant      

L’activitat m’ha fet reflexionar entorn a influencers i xarxes socials      

He compartit i aprés coses noves      

M’ha agradat la manera de treballar el tema      

El professor/dinamitzador ha fet bé l’explicació i l’acompanyament      

 

Repetiries aquesta activitat o una semblant?  Sí  No Ns/Nc  

 

Afegeix algun comentari que pugui ajudar a millorar l’activitat:  

 
 
 
 

 

Moltes gràcies 😊 

 

RESULTATS 

 

L’activitat m’ha semblat interessant 4% 0% 40% 23% 33% 

L’activitat m’ha fet reflexionar entorn a 
influencers i xarxes socials 10% 15% 23% 21% 31% 

He compartit i aprés coses noves 19% 17% 19% 21% 23% 

M’ha agradat la manera de treballar el tema 4% 8% 12% 38% 38% 

El professor/dinamitzador ha fet bé l’explicació 
i l’acompanyament 0% 8% 10% 37% 46% 

 

L’activitat m’ha semblat interessant 2 0 21 12 17 52 

L’activitat m’ha fet reflexionar entorn a 
influencers i xarxes socials 

5 8 12 11 16 52 

He compartit i aprés coses noves 10 9 10 11 12 52 

M’ha agradat la manera de treballar el tema 2 4 6 20 20 52 

El professor/dinamitzador ha fet bé l’explicació 
i l’acompanyament 

0 4 5 19 24 52 

 



 

Sí ; 
35; 

67%

No; 6; 
12%

Ns/Nc 
; 11; 
21%

REPETIRIES AQUESTA ACTIVITAT 
O UNA SEMBLANT? 

4%

10%

19%

4%

0%

0%

15%

17%

8%

8%

40%

23%

19%

12%

10%

23%

21%

21%

38%

37%

33%

31%

23%

38%

46%

L’activitat m’ha semblat interessant

L’activitat m’ha fet reflexionar entorn a influencers i 
xarxes socials

He compartit i aprés coses noves

M’ha agradat la manera de treballar el tema

El professor/dinamitzador ha fet bé l’explicació i 
l’acompanyament

Enquesta valoració activitat

Molt Bastant Normal Poc Molt poc
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ANNEX 7 

Lletra de les cançons de l’Activitat 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



com gestionar el fenomen dels influencers al centre educatiu 

OQUES GRASSES - MÉS LIKES feat. ZOO & Lildami (Fans del Sol) 
Font: Viasona  

A contracorrent 

com un estel que fuig, 

es pot anar amb peus de plom 

però al final res és segur. 

 

Porta’m al riu, 

porta’m el riure. 

Tinc un record que em viu 

i que em fa escriure. 

 

Potser havíem set més normals 

però ens és igual, 

som on hem de ser, 

som com hem de ser. 

 

Per fer el que es vol 

s’haurà d’anar a contracorrent, 

ja ho saps prou bé. 

 

Me la suda que tinguis més likes 

i que et tiris fotos a llocs cars. 

M’agrada quan brilles, 

quan ets de veritat, 

quan portes la cara, 

la creu i molt gas. 

 

Qui t’ha domesticat? 

Qui t’ha plastificat? 

Qui ha fet del mòbil el teu àngel de la guarda? 

Volíem volar alt i estem malalts del cap, 

un puto selfie més i ja perdré la calma. 

 

Mira’m, 

fet de poder, de pors i de mentires. 

Vaig vore caure tants dinosaures… 

la mort dels líders. 

La branca s’ha fet arbre, 

el bosc tapa el camí, 

ens hem perdut i a mi m’agrada viure així. 

 

Mira, mira, 

fet de poder, de pors i de mentires. 

Un puto selfie més i em trac la vida. 
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Me la suda que tinguis més likes 

i que et tiris fotos a llocs cars. 

M’agrada quan brilles, 

quan ets de veritat, 

quan portes la cara, 

la creu i molt gas. 

 

Un filtre d’Instagram 

no tapa la merda que veig a través dels meus ulls. 

Dami Boi, sóc cultura catalana 

sense escriure com Ramon Llull. 

El vostre postureig el veig d’una hora lluny, 

tot l’any esperant que arribi el juny 

per pujar les fotos en banyador que et vas fer 

de vacances a la platja de Cancun. 

 

Diguem que comentes i et diré com ets, 

s’escapa la vida en pantalles de leds, 

veig persones buides com compren somriures, 

venent trossets de la seva ànima a pes. 

 

Em donen igual tots els teus seguidors 

si darrera seu amagues tantes pors, 

si intentes pintar el món amb un sol color, 

si darrere els penjolls d’or es veu el llautó. 

 

Potser havíem set més normals 

però ens és igual, 

som on hem de ser, 

som com hem de ser. 

 

Per fer el que es vol 

s’haurà d’anar a contracorrent, 

ja ho saps prou bé. 

 

Me la suda que tinguis més likes 

i que et tiris fotos a llocs cars. 

M’agrada quan brilles, 

quan ets de veritat, 

quan portes la cara, 

la creu i molt gas. 
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ARNAU GRISO – Para Que el Mundo lo Vea  
Font: Google Lletres 

Puesta del sol, échale otra foto 
No sea que la veas con tus propios ojos 
Sólo comes platos posteables 
Ahora mi cena me hace sentir miserable 
 
Es viernes, el beber me llama 
Obligación social, aunque me pille en pijama 
Filmaré mi noche y la subiré a Instagram 
Ahora entiendo mi resaca 
Todo me male sal 
Todo me male sal 
 
Me gustaría ser lo que aparento 
Dejar atrás la esclavitud de lo perfecto 
Mucho match en Tinder, pero seamos sinceros 
Ni tú eres esa rubia, ni yo aquel moreno 
 
Y posturea para que el mundo lo vea 
Que la vida con un filtro no es tan fea 
Y si no te sientes guay 
Es porque tu autoestima se mide en likes 
 
Y posturea para que el mundo lo vea 
Que la vida con un filtro no es tan fea 
Y si no te sientes guay 
Es porque tu autoestima se mide en likes 
 
Hogar es donde se conecta el WiFi solo 
Siendo ateos somos religiosos 
Facebook me recuerda que es el cumple de mi madre 
Y a los desconocidos se les llama amistades 
 
Antes era un fiestero, ahora soy un runner 
Del deporte también se sale 
Has visto mis sixpack en todas las portadas 
Quiero ser campeón de fitness de semana 
Fitness de semana 
 
Sé tanto de ti que has perdido mi interés 
No quiero ver dormir a tu bulldog francés 
Vas a pillar tortícolis inmerso en tu pantalla 
La vida en 4K, cuando subes la mirada 
 
Y posturea para que el mundo lo vea 
Que la vida con un filtro no es tan fea 
Y si no te sientes guay 
Es porque tu autoestima se mide en likes 
 
Y posturea para que el mundo lo vea 
Que la vida con un filtro no es tan fea 
Y si no te sientes guay 
Es porque tu autoestima se mide en likes 
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Disculpa sigue esta cadena 
Si no compartes este tema 
Morirá un gatito por tu culpa 
¡Es una pena! 
 
Y posturea para que el mundo lo vea 
Que la vida con un filtro no es tan fea 
Y si no te sientes guay 
Es porque tu autoestima se mide en likes 
 
Y posturea para que el mundo lo vea 
Que la vida con un filtro no es tan fea 
Y si no te sientes guay 
Es porque tu autoestima se mide en likes 
 
Disculpa sigue esta cadena 
Si no compartes este tema 
Nacerá un tronista por tu culpa 
¡Es una pena! 
 
Y posturea para que el mundo lo vea 
Que la vida con un filtro no es tan fea 
Y si no te sientes guay 
Es porque tu autoestima se mide en likes 
 
Dame un like, dame un like 
Quiero ser guay, quiero ser guay 
Has caído en mis redes 
 
Para-para-papa para 
Para-para-papa parara 
Para-para-papa para 
Para-para-papa ah 
 


