
Objectius

3, 2, 1... Play!

El Guirigall Dividiu la classe en grups de treball formats per 
cinc o sis persones. Ara sí, endavant!
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 • Reflexionar sobre els mitjans audiovisuals en 
general i la seua influència sobre la societat 
en particular per a fomentar un bon ús dels 
corresponents canals i inculcar el gust per 
entreteniment de qualitat.

 •  Trencar barreres sobre les malalties mentals 
amb activitats basades en una documentació 
rigorosa i la capacitat de l’empatia.

Fahrenheit 451,
de Ray Bradbury

1. Una de les coses que més m’ha cridat l’aten-
ció en llegir aquesta novel·la de Ray Bradbury 
és la quantitat de coses que en el moment de 
publicar-se eren futuristes i amb el pas del 
temps s’han convertit en realitat. Per exemple,  
els personatges de Fahrenheit 451 es comu-
nicaven amb un “mur digital”, com ara el de 
Facebook, i usaven auriculars amb micròfon. Era 
escriptor i visionari, sens dubte!
 • Vos convide a conéixer-lo millor escoltant Una 
Habitació Pròpia de la ràdio [https://goo.gl/
PmU4Qi] sobre aquesta obra, ja que el meu 
col·laborador Eugenio Viñas (@eugeniovinas) 
descobreix com era d’inesgotable la seua 
capacitat creativa.

 • Ara, cerqueu altres exemples en la literatura o 
el cinema sobre idees que van nàixer com una 
ficció i són ara un fet quotidià. Trieu els tres 
que vos semblen més interessants i documen-
teu-los per a exposar-los als altres grups. 

2. Per cert, igual que en Fahrenheit 451, actu-
alment la major part de l’entreteniment ens 

arriba a través de pantalles (mòbils, ordinadors, 
tauletes). Fins a quin punt la societat s’idiotitza 
com ocorre en aquesta novel·la? Feu un llistat 
amb cinc avantatges i cinc inconvenients sobre 
els mitjans audiovisuals (televisió i Internet) i 
argumenteu-los per a celebrar un debat a classe 
sota la premissa “El pensament crític: combusti-
ble en paper i cendres en l’era digital”. 

3. No sé a vosaltres, però l’experiència d’Ainhoa 
Ponce m’ha impactat molt. És veritat que la 
depressió segueix sent un tabú en la nostra so-
cietat i que les malalties mentals tenen encara 
molts estigmes. I si ajudem a promoure un canvi 
en aquest sentit? Trieu per grups un trastorn 
psicològic diferent i informeu-vos-en bé: en 
què consisteix, principals símptomes i teràpies 
o tractaments, prejudicis associats, quines en-
titats treballen amb malalts i familiars, així com 
quina és la seua labor i reivindicació... Heu de 
realitzar una exposició d’uns 10 minuts a classe. 
Seria genial si també trobeu per Internet alguns 
testimonis reals que completaren el vostre relat!

https://goo.gl/RFwUXN

https://www.facebook.com/unahpropiaAPunt
https://twitter.com/unahpropiaApunt
https://www.instagram.com/unahpropiaapunt/
https://open.spotify.com/user/sahs46ilvkfl049tytk5m0y5r?si=eQKAVLYnRxKcuumCGYRH7g
https://goo.gl/PmU4Qi
https://goo.gl/PmU4Qi
https://twitter.com/eugeniovinas
https://goo.gl/MTshbU
https://goo.gl/RFwUXN


Autoexploració

Connexió 3.0

Ves a vore’l!

Et convide a treballar de forma personal: pensar 
i investigar pel teu compte et pot ajudar a conéi-
xer-te millor!

La vida ja no es concep sense les xarxes socials. 
M’agradaria explorar aquest món amb tu i aprofi-
tar-lo per a innovar!

“Atipa’ls de dades no combustibles. Farceix-los de fets fins que no puguin més 
però se sentin excel·lentment informats. Així els semblarà que pensen”

– Fahrenheit 451, Ray Bradbury

La situació descrita en Fahrenheit 451 sobre 
l’entreteniment barat que el sistema ofereix per 
a controlar a la societat pot ser que et sone més 
a realitat que a ciència-ficció. En aquest progra-
ma parle sobre aquest tema amb Marta Flich 
(@martaflich). Ja la coneixies? 

Ella defensa que no s’hauria de ‘demonitzar’ 
l’àmbit audiovisual. De fet, és economista i es 
dedica a explicar qüestions complexes de la 
seua matèria amb vídeos. Com saps ben bé, jo 
també sóc divulgadora però de la meua espe-
cialitat: la literatura. I estic d’acord amb Marta: 
crec que els continguts audiovisuals poden 

M’encisa el concepte de “persones-llibre” que 
Ray Bradbury presenta en Fahrenheit 451. Si 
fores una d’elles, quin memoritzaries per a 
salvar el coneixement que contenen les seues 
pàgines? Escriu un tuit amb el títol, l’autor/a i 

Carrer de Garcilaso, 11 
València

Veure en Google Maps 

ser de qualitat i transmetre valors. M’ajudes a 
demostrar-ho?

Et propose que tries un tema que domines o 
que t’agrade. Pensa en una idea que consideres 
important o que estiga d’actualitat i, seguint 
l’estil de Marta, grava un vídeo divulgatiu d’uns 
dos minuts de duració (aproximadament) per a 
explicar-la. Prèviament, has de preparar un breu 
guió. Hauràs d’ensenyar-lo als companys i les 
companyes a classe, així que no estaria de més 
posar una mica d’humor i originalitat en la teua 
exposició per a garantir-ne l’èxit.

una breu explicació sobre la teua elecció. Recor-
da fer menció del perfil del meu programa 
(@unahpropiaApunt) perquè puga descobrir 
quina seria la teua “obra indultada” de les fla-
mes!

https://twitter.com/martaflich
https://www.youtube.com/playlist?list=PLydppncKY-Ws8Wl8zSywQ8EBMVQyYt97i
https://goo.gl/maps/r7nxFMLaHDJ2
https://twitter.com/unahpropiaApunt

