
Franja de projectes 3r ESO – pràctica reflexiva

Lectura crítica de missatges mediàtics
Un dels principals problemes que planteja la recepció constant de tot tipus de missatges
audiovisuals (Whatsapp,  Instagram, Facebook, Twitter,  TikTok, anuncis,  correus...)  és que
sovint la nostra ment no té temps de processar-los i sotmetre’ls a una lectura crítica. Ens
limitem encaixar la informació i perdem la pràctica de sotmetre els missatges a la nostra
valoració personal.
En aquesta pràctica farem la observació d’uns curtmetratges en forma d’animació on és
molt difícil restar indiferent, ja que l’autor (Steve Cutts) ens planteja de manera irònica i
imaginativa  una  crítica  de  la  realitat  d’una  manera  metafòrica,  que  requereix
necessàriament una interpretació.  La nostra tasca consistirà precisament en fer l’anàlisi
crític,  individualment  i  en  grup,  no  només  del  video  en  general  sinó  de  cadascun  dels
aspectes que tracta.

Com ho farem? 

La seqüència que es proposa és la següent (hi ha 3 videos en total):

1. M  ir  em i escoltem el vídeo   projectat a la pantalla de classe, tot el grup alhora.
2. Després cadascú, pel seu compte o preferentment en grups de dos alumnes, farem un

anàlisi responent les preguntes que es plantegen al final d’aquest escrit.
3. Enviarem les nostres respostes   i reflexions de grup a la nostra professora o professor

en el format que ens indiqui.
4. Finalment  posarem en comú oralment a classe les opinions i mirarem de concertar

conclusions.
5. Si  ens  queda  temps,  fem  el  mateix  amb  el  segon  vídeo  i  així  successivament

(intentarem anar sincronitzats).

Vídeo 1: HAPPINESS
https://www.youtube.com/watch?v=e9dZQelULDk

https://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Cutts
https://www.youtube.com/watch?v=e9dZQelULDk


Vídeo 2: THE TURNING POINT 
https://www.youtube.com/watch?v=p7LDk4D3Q3U

Vídeo 3: WAKE UP CALL
https://www.youtube.com/watch?v=XhR_zKUn6jc

Activitat: preguntes per reflexionar (vàlides per a cadascun dels videos)
1- Com resumiries el contingut del video?
2- Quin és el missatge que intenta trametre l’autor a través d’aquesta animació?
3- En quins aspectes creus que el vídeo té raó i estàs totalment d’acord?
4- En quins temes creus que el vídeo és exagerat o està equivocat?
5- Quins sentiments i quines emocions tramet el video?
6- Afegeix la teva pròpia pregunta...

https://www.youtube.com/watch?v=p7LDk4D3Q3U
https://www.youtube.com/watch?v=XhR_zKUn6jc

