


Vivim en un món globalitzat, a on els mitjans de
comunicació i les tecnologies han adquirit un paper

fonamental en la difusió i construcció de valors,
creences, rumors, prejudicis sobre múltiples temes,

entre ells la diversitat cultural.

Els i les joves són les persones més sensibles i
properes en aquest món digital i són actors

imprescindibles per aconseguir una societat més
crítica i justa. Per aquest motiu, proposem una
metodologia de treball teòric pràctic que usa la
tecnologia en diferents espais educatius (aules,

centres de temps lliure, etc.) amb l’objectiu de generar
un diàleg obert, dinàmic i crític fomentant el canvi

social i la participació ciutadana en la “deconstrucció”
de rumors, prejudicis i estereotips sobre la diversitat

cultural.

Aquest document és una guia per a la realització de
vídeos i podcasts radials que contribueixen a

desmuntar rumors, prejudicis i estereotips sobre la
diversitat cultural de forma participativa.



A qui va dirigida aquesta guia?
A AMPAS, professorat, monitors/es de temps lliure i/o estudiants que desitgin realitzar un vídeo de
manera col•lectiva per desmuntar rumors, prejudicis i estereotips sobre la diversitat cultural en l’entorn
escolar o un altre espai del barri.

Contingut d’aquesta guia:
El document es divideix en vuit apartats:

1. Què diuen els mitjans?
2. Conceptes clau.
3. Què diuen els mitjans alternatius?
4. Què diu la gent i què diuen les dades?
5. Mira exemples del que podríem fer
6. Treballant un guió.
7. Gravar i editar.
8. Bibliografia i material de suport..

Objectiu:
Generar un espai de trobada i diàleg al voltant de la diversitat cultural com un valor de la nostra
societat. Com a resultat, la intenció és produir de forma participativa una peça audiovisual i/o
radiofònica que ajudi a la convivència, promovent la cohesió social a les nostres aules i ciutats.

Quins materials tècnics i humans es necessiten?
Pels tallers inicials de discussió i realització de guions: un ordenador amb projector, altaveus i connexió
a internet, fulles de paper i bolígrafs.
Per la realització de vídeos: una càmera de vídeo (pot ser professional, semi professional, casolana o
telèfon mòbil), un ordinador amb un programa d’edició (Final Cut, Adobe Premiere, iMovie, Windows
Movie maker, Pinnacle, Sony Vegas, etc.)

Per les peces radiofòniques: un ordinador amb el programa Audacity instal•lat i un micròfon.
Un/a responsable o dinamitzador/a i un màxim de 10 joves per vídeo. Recorda que el més important
són les idees, ens interessa més els continguts, que els efectes o formats tècnics de realització.

Quins resultats volem assolir?
 Generar un diàleg i una reflexió entre els joves sobre els rumors, prejudicis i estereotips sobre
diversitat cultural.
 Incentivar la participació dels i les joves en la creació de missatges que ajudin a la convivència en la
diversitat promovent la cohesió social en les nostres ciutats.

Com ho farem?
 Realitzant tallers de reflexió sobre els conceptes anteriorment mencionats. Aquests tallers seran
dinàmics, participatius i vivencials.
 Produint peces audiovisuals i/o radiofònics amb missatges a favor de la diversitat cultural.

Com s’ha dissenyat aquest material?
Aquest material està dissenyat per professionals de l’Associació Cultural elParlante
(www.elparlante.es) i per Educació Sense Fronteres/Educo en el marc del projecte “DesIguales:
voluntariat i interculturalitat” cofinanciat per la Fundació “La Caixa”. elParlante és una entitat sense
ànim de lucre especialitzada en el disseny i implementació d’estratègies d’educació i comunicació pel
canvi social i la transformació.

http://www.elparlante.es


1. QUÈ DIUEN ELS MITJANS?

El responsable de l’activitat haurà de descarregar o obrir el Youtube diferents vídeos que permetran
generar un debat entorn a ells, per identificar de manera crítica i participativa, el paper que els mitjans
de comunicació exerceixen en la construcció d’imaginaris sobre la diversitat cultural. Proposem
algunes preguntes clau para dinamitzar el debat.

De què tracta aquest vídeo del popular programa El Club de la Comèdia? Heu escoltat en el carrer què
diu el monologuista a la tele? Creieu que és cert? Alguns de nosaltres hem empatitzat amb els xinesos
i xineses o sols ens han produït gràcia? L’humor pot justificar comentaris racistes? O creieu que les
bromes no influeixen en el nostre imaginari?

http://youtu.be/Pi0pZiEzo_o


Amb aquest vídeo les preguntes suggerides pel debat serien: Qui és l’emissor de la notícia? De què
tracta la peça informativa? Com es representa els immigrants? (víctimes, botxins...) I a la policia?
Quines fonts informatives utilitzen els periodistes d’aquesta cadena? Qui parla a la càmera? Aquesta
notícia ven creences i valors o es limita a informar a l’audiència?

http://youtu.be/Lvca03xTpbs
http://youtu.be/7zp1TbLFPp8


Per treballar aquest videoclip del popular cantant Don Omar, algunes de les possibles preguntes
serien: De què tracta el videoclip? Quin rol té l’home i la dona en aquest videoclip? Quines idees i
valors s’estan venent amb aquestes imatges? Aquest tipus de música es diu música llatina, penseu
que això representa la diversitat d’aquest col•lectiu i de les seves músiques? Fomenta aquest vídeo
també estereotips?

Què tenen que veure aquestes imatges amb les percepcions de les persones?
Podríem reflexionar davant aquest conegut experiment.

https://www.youtube.com/watch?v=zvCqzjm0-Kg


2. CONCEPTES CLAU

Per realitzar un vídeo que ajudi a desmuntar rumors, prejudicis i estereotips sobre la diversitat cultural
o sobre qualsevol altra tema, resulta important definirlos.

Prejudici: Un prejudici és una actitud hostil i desconfiada amb alguna persona que pertany a un
col•lectiu, simplement a causa de pertànyer a aquest grup (Allport, 1954). El prejudici és una actitud i
com a tal, presenta una combinació de sentiments o emocions, inclinacions a actuar i creences
determinades.

Estereotip: Estan en tots els grups socials i no són ni negatius ni positius per si mateixos. Són
atribucions generalitzades de determinades característiques d’alguns membres d’un grup al seu
conjunt. S’atribueixen qualitats a una persona com membre d’un grup i no es jutja per la seva
individualitat (Myers, 1995). L’estereotip com a creença pot arribar al prejudici com a actitud i això a la
vegada pot portar a la discriminació com a forma de comportament.

Rumor: és un missatge breu, espontani i de tipus oral que s’estén amb rapidesa i causa un impacte
quasi sempre negatiu en l’entorn. Té la pretensió de ser real i es serveix de qualsevol mitjà de
comunicació formal o informal. Adopta la forma de falsa informació, prejudici, propaganda o de notícia
falsa.

Per exemple:
Situació: “Entra un home gitano d’origen romanès al metro”
Estereotip: Penso: “Em robarà”
Prejudici: “Sento por”
Discriminació: “Actuo i no m’assento al seu costat”



3. QUÈ DIUEN ALTRES MITJANS?

Existeixen altres mitjans, alternatius  que no corresponen a les grans lògiques del mercat. Es tracta
d’informació més propera, més pròxima, realitzada des de visions diferents, molt propera de la gent i
que avui gràcies a internet i les xarxes socials també poden tenir gran impacte en l’audiència.
Revisarlos, discutirlos i posarlos en perspectiva amb els anteriors, permetre el posicionament i
algunes primeres idees de producció.

De què tracta el vídeo? Heu vist paral•lelismes entre la vida quotidiana dels i les protagonistes del
vídeo i vosaltres? Què pensen les protagonistes dels vídeos sobre les persones europees? Utilitzen un
llenguatge ofensiu per a referirse a “nosaltres”? El fet de conèixer persones d’altres cultures pot influir
a tenir menys prejudicis i estereotips sobre elles? Quina importància té la mirada de qui percep la
realitat i qui l’explica?

http://youtu.be/qRUmrfPXvDU


En aquest reportatge, qui és l’emissor? Quines fonts d’informació utilitza el periodista d’aquesta
cadena per elaborar aquest reportatge? Quines diferències veieu amb la notícia anterior de l’entrada
d’immigrants a Melilla? Quines creences i valors transmet aquest reportatge?
Quina és la veu que es fa sentir més?

http://www.youtube.com/watch?v=B-ZvMXZKoKY&feature=share&list=PLVUa6TIGm-qMF0DEzyY6pakXQIwedErIn&index=22


De què tracta el videoclip? En què s’assembla o es diferència del vídeo de Don Omar? De qui parla?
Quina és la imatge que transmet sobre Llatinoamèrica? Com apareixen els homes i dones al vídeo?
Quines idees i valors transmeten amb aquestes imatges i lletres? Creieu que reflexa la cultura
autòctona d’una manera més autèntica que en l’altre videoclip? També podem anomenar a això
música llatina? Per què?

http://youtu.be/MZXlgNMDK3E


4. QUÈ DIU LA GENT i
QUÈ DIUEN LES DADES?

Molts dels prejudicis latents en les nostres aules o ciutats, tenen a veure amb els estereotips,
construïts a través dels mitjans de comunicació massiva o per la propagació de rumors que les
persones repeteixen sense tenir consciència que la majoria són falsos.
Es diu per exemple, que les persones immigrants són una càrrega i no es volen integrar, que no tenen
formació i ens treuen la feina, que fan mal ús de l’espai públic, que baixen el nivell de les escoles, que
no els inspeccionen. Les persones immigrants, segons alguns, col•lapsen la sanitat i estan fent que
perdem la identitat.
En els apartats 1, 2 i 3, hem vist exemples associats a les comunitats d’origen asiàtic, africà i
llatinoamericà. Aprofundim per exemple, en les dades relacionades amb la comunitat xinesa: segons
les dades del Departament de Benestar Social i Família (2012) a Catalunya el 84% dels habitants són
persones nacionals i el 16% són persones d’origen estranger.

D’aquest 16% de persones estrangeres, la comunitat xinesa ocupa el cinquè lloc: Marroc 20,1%,
Romania 8,7%, Equador 5,1%, Bolívia 4,3%, i Xina 4,1%. El que fa als centres educatius, l’alumnat
xinès representen 0,6% del total de les matrícules i és el sisè col•lectiu de nacionalitats estrangeres a
l’aula. És fàcil i en alguns casos divertit parlar de la “invasió xinesa” sense detenirnos a pensar en el
significat de la paraula invasió: Irrompre, entrar per la força.



Per un altra part, no hi ha cap llei que determini que les persones xineses no tenen l’obligació de pagar
impostos per un temps determinat. El Decret Legislatiu 4/ 2012 del Parlament de Catalunya recull que
qualsevol comerciant, sigui de la nacionalitat que sigui, pot determinar lliurement el seu horari
comercial (de 7 a 22 hores i un màxim de 12 hores diàries), i per tant obrir els festius i diumenges que
es vulgui (exceptuant els dies com festius generals especificats en el decret) si com petita o mitjana
empresa tenen una botiga de compra quotidiana de alimentació amb una superfície de venta inferior a
150m .

Les següents presentacions mostren diferències entre la percepció de molts ciutadans i moltes
ciutadanes i l’objectivitat de les dades en altres temes:

1. Immigrants i l'estat de benestar

2. Immigració i vivenda pública

3. Immigrants i beques menjador

4. Estrangers i delinqüència

2

http://youtu.be/lfqkuCFtHpk
https://www.youtube.com/watch?v=pqPxcwS84WY
http://youtu.be/p5Gy1YO-YT4
http://youtu.be/L0o17kSlu3I


5. MIRA EXEMPLES DEL
QUE PODRÍEM FER

Una vegada discutits els imaginaris construïts des dels mitjans de comunicació i havent reflexionat
sobre els rumors presents en els espais quotidians, veiem exemples d’algunes bones pràctiques:

Encara que és una mica llarg, la idea d’aquest proverbi xinès és contundent.

http://www.youtube.com/watch?v=nJg_Ru4DXVU


Aquests són vídeos realitzats en clau d’humor per la Red Antirumors de l’Ajuntament de Barcelona.

1. Immigrants i la pèrdua de la identitat.

2. Immigrants i el sistema sanitari.

http://youtu.be/3pNEZTQ7u-0 
http://youtu.be/3pNEZTQ7u-0
http://youtu.be/MljzQS7WHjE


Programa La Sexta columna que emet un reportatge desmuntant mites sobre la immigració.

Vídeo del Programa Intermedi de la Sexta Que desmunta rumors, estereotips i prejudicis sobre la
immigració, amb tocs d'humor.

https://www.youtube.com/watch?v=DHT1oP4szjQ
https://www.youtube.com/watch?v=UuGb_nQF9jU


Els següents vídeos han estat realitzats per joves d'escoles de L'Hospitalet de Llobregat “Ens estan
envaint!”, “Col•lapsen la sanitat”, “Ni estudien ni treballen”.

Més humor, des d’ un vídeo blog molt personal.

https://www.youtube.com/watch?v=2OZIzdpiK9U
http://youtu.be/Q5YQ7pNT2qs
http://youtu.be/Q5YQ7pNT2qs
http://youtu.be/Q5YQ7pNT2qs
http://youtu.be/MY0qb-YmhR8
http://youtu.be/ozR4g2RoyNc


Les idees poden ser molt simples: un sol pla, dos personatges:

Quant als programes de ràdio, també hi ha múltiples possibilitats creatives i de format, aquí proposem
alguns exemples:

1. Càpsules antirumors de Bocaradio, Barcelona.

2. Ràdionovel•la antirumor.

https://www.youtube.com/watch?v=Ot3eeiC1asU
http://www.bocaradio.org/boca_wp/categories/antirumors/page/2/
http://elparlante.es/tuparlante/category/parlateatre/


6. TREBALLANT UN GUIÓ

Per treballar el guió utilitzarem un exemple concret. Recomanem veure el vídeo complet abans de
continuar amb aquesta guia.

Pas 1: Triem un rumor, es poden prendre alguns dels esmentats en el punt 4 d'aquesta guia o realitzar
una pluja d'idees explorant els imaginaris dels participants sobre persones de diversos orígens
culturals. Aquí seguim amb el nostre exemple: “Els xinesos ens envaeixen, no paguen impostos, reben
ajudes i els seus comerços no els inspeccionen”.

Pas 2: Escrivim una sinopsi que plantegi la situació i que generi expectativa per veure o escoltar el
vídeo/podcast. Per exemple: “Dani ha somiat amb una imminent invasió xinesa, segons ell la nostra
societat s'enfronta a un gran perill, per la qual cosa buscarà alertar als seus amics. La compra d'uns
materials per a un treball escolar, li ajudaran a dormir una mica més tranquil.”

Pas 3: Igual que qualsevol obra literària, un peça audiovisual normalment respon a l'estructura
clàssica: inici  nus – desenllaç. La idea és poder resumir aquestes 3 parts del guió en 8 fotogrames
que puguin donar forma a la història que volem explicar.

1. INICI: Primer posarem en un text sobre un fons de colors, el rumor que s'escolta i es repeteix: “El
comerç dels immigrants, rep ajudes i no paga impostos”.

http://youtu.be/YxBQu7PQn6Y


2. INICI: Es planteja el problema exagerant el personatge, portantho a l'absurd, per potenciar el
rumor/estereotip/prejudici: “la invasió va començar fa anys amb l'arribada dels basars xinesos”; “ens
quedarem tots els negocis”; “la invasió és imminent!".

3. NUS: Un personatge es creu i difon els rumors als seus amics i amigues: “ei nois, els xinesos ens
estan envaint! Van començar amb els bars, els restaurants, les perruqueries, no paguen impostos,
tenen ajudes. Coneixeu a Paco? Va vendre el bar i qui ho ha comprat? Un xinès! Perquè com que els
ajuden...”



4. NUS: Els seus amics i amigues intenten saber d'on ha tret aquesta informació i comproven que el
que està transmetent el noi no té cap veracitat, però ell es defensa dient: “sabeu que tinc raó”.

5. NUS: Els companys i companyes del col•legi han de fer un treball i necessiten comprar material.
L'amiga porta al noi a un basar regentat per una dona xinesa i ell es deixa portar per la por i la
inseguretat cap al desconegut. En aquest cas també ho portem a l'exageració perquè la persona que
vegi el vídeo comprengui d'una manera directa les emocions que està sentint el protagonista d'aquesta
història.



6. NUS: Se sent acorralat i potenciem aquest moment de por amb una música inquietant per exagerar
encara més l'escena.

7. NUS: L'amiga apropa al noi al mostrador per comprar i pagar el material i ell observa el tiquet. Tot
seguit li exclama a la depenent: Però si no pagueu cap impost!



8. DESENLLAÇ: la dona es defensa “com que no paguem impostos? Paguem el 21% d'IVA i els
Autònoms, l'IRPF i els impostos municipals.” El noi sembla convençut sobre que sí paguen impostos
però prossegueix: “però segur que obriu en l'horari que us dóna la gana”. La dona li concreta que
obren de 9h a 14h i de 17 a 21h i el protagonista li pregunta desconfiat a la depenent: “I qui fa aquest
horari?” al que la dona respon que totes les botigues petites de barri.



9. DESENLLAÇ: finalitzem la peça audiovisual amb dades objectives que ajudin a desmuntar aquests
rumors/prejudicis/estereotips presentats en el nostre vídeo de ficció.

Cal esmentar que aquests tres passos poden ser implementats de la mateixa manera per a peces
radiofòniques de ficció (podcast)



7. GRAVAR I EDITAR

En la producció audiovisual tradicional, els rols estan molt marcats: El/la guionista escriu la història,
el/la director/a decideix les formes en què serà narrada, el/la productor/a aconsegueix els recursos
tècnics, humans o financers necessaris per durla a terme, els actors i actrius interpreten papers,
l'editor/a s'encarrega del muntatge, el/la tècnic/a de so s'encarrega dels ambients sonors, la música,
etc.

En els projectes participatius, els rols es confonen i les idees s'aproven per assemblea, a partir del
debat, convertintse en un exercici democràtic. De totes maneres es poden mantenir els rols i
responsabilitats, però s'entén el procés com més important que el resultat i l'assignació de tasques es
desenvolupa de manera horitzontal.

Encara que el més important són els continguts i la creativitat en el guió, és molt útil conèixer el
llenguatge audiovisual bàsic abans de gravar, doncs amb la forma en què col•loquem o movem la
càmera, podem ajudar a narrar la història.

Per gravar i editar podcast o peces radiofòniques, pots trobar alguns consells en aquest vídeo.

Sobre el muntatge de vídeos o peces radials, es poden consultar diferents manuals en text i/o vídeo, a
continuació presentem diferents enllaços segons el programa de preferència.

Final Cut (para Mac):

https://www.youtube.com/watch?v=JE1kwqrBCGw

http://vlogespanol.pbworks.com/f/TutorialFCPHD.pdf

http://www.youtube.com/watch?v=IOdXajqIEP4
https://www.youtube.com/watch?v=JE1kwqrBCGw
http://vlogespanol.pbworks.com/f/TutorialFCPHD.pdf


Movie maker

https://www.youtube.com/watch?v=zyM8_d1beRo

http://www.coyotepecmx.gob.mx/Archivos/Manual_Basico_de_Windows_Movie_Maker.pdf

Adobe Premier

https://www.youtube.com/watch?v=HNSFTBXozDk

https://www.youtube.com/watch?v=qmwdEDr38sY

http://help.adobe.com/es_ES/premierepro/cs/using/premierepro_cs5_help.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=zyM8_d1beRo
http://www.coyotepecmx.gob.mx/Archivos/Manual_Basico_de_Windows_Movie_Maker.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HNSFTBXozDk
https://www.youtube.com/watch?v=qmwdEDr38sY 
http://help.adobe.com/es_ES/premierepro/cs/using/premierepro_cs5_help.pdf


Audacity:

http://www.slideshare.net/ramonovelar/tutorialaudacity

https://www.youtube.com/watch?v=nxwornG9m1s

http://www.slideshare.net/ramonovelar/tutorialaudacity
https://www.youtube.com/watch?v=nxwornG9m1s
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 Checa,Juan Carlos; Arjona, Ángeles (2011). Españoles ante la inmigración. El papel de los medios
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 Delgado, M (1998): Diversitat i integració. Barcelona: Empúries.

 Giménez, C.; Malegsini, G (2000): Guía de conceptos sobre migraciones, racismo e interculturalidad.

Madrid: Los Libros de la Catarata.

Materials específics per treballar els rumors, estereotips i prejudicis:

 Activitats antirumors del catàleg de l’ Ajuntament de Barcelona

 Còmic: “Blanca Rosita Barcelona”

 Manual Antirumors (Comerç, Sanitat, Ajudes i Serveis Socials)

 Guia pràctica per a l’agent antirumor.

 Recursos audiovisuals addicionals.

Películas útiles para generar debates:

 Mi nombre es Harvey Milk. G. Van Sant. EEUU, 2008. Drama biogràfic. 128 min.

 La clase. L. Cantet. Francia, 2008. Drama. 128 min.

 Persépolis. V. Paronnaud y M. Satrapi, Francia, 2007. Comèdia dramàtica d' animació. 95 min.

 La vida secreta de las palabras. Coixet, España, 2005. Drama.

 Un franco, 14 pesetas. C. Iglesias, España, 2005. Drama.

 El tren de la memoria. Marta Arribas, Ana Pérez, 2005. Drama

 Gran Torino. Clint Eastwood, Christopher Carley, 2008. Drama

Projectes de l' Associació Cultural elParlante:

La Cruïlla Comú y spot subtitulado en español

Ravalead@s

Desmuntatòpics

Podcast de tu Parlante

Yamaró, Colombia

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002160/216099s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002160/216099s.pdf
http://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=online
http://www.bcnantirumors.cat/quisom/actualitat-la-xarxa/ja-podeu-demanar-activitats-antirumors-del-cat%C3%A0leg-2014
http://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=online
http://www.bcnantirumors.cat/quisom/actualitat-la-xarxa/cap%C3%ADtols-del-manual-antirumors
http://bcnantirumors.cat/sites/default/files/Guia%20Pr%C3%A0ctica-1.pdf
http://www.pinterest.com/bcnintercultura/
http://cruilla-comu.elparlante.es/los-talleres/re-conociendonos/
https://www.youtube.com/watch?v=YW0qPCNId64
http://ravaleados.elparlante.es/ravaleads-tv-2/ravaleads-tv/
http://elparlante.es/proyectos/desmuntatopics/
http://elparlante.es/tuparlante/
 http://yamaro.elparlante.es/yamaro-sabanalarga-piloto/los-beneficiarios/
http://www.bcnantirumors.cat/quisom/actualitat-la-xarxa/blanca-rosita-barcelona-hist%C3%B2ries-quotidianes-de-conviv%C3%A8ncia





