
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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 • Invitar l’alumnat a la reflexió sobre fenòmens 
actuals com la manipulació mediàtica, la 
censura i la llibertat d’expressió.

 • Avaluar individualment i col·lectiva l’autoesti-
ma en relació a l’aprovació de la societat.

 • Analitzar el dilema sobre la privacitat i l’expo-
sició que plantegen Internet en general i les 
xarxes socials en particular.

1984,
de George Orwell

https://goo.gl/iwLkL5 

La manipulació és un element fonamental en la 
societat que George Orwell presenta en el llibre 
1984, en què parla d’una ciutadania informativa-
ment aïllada: el sistema controla tot allò que la 
població sap amb la intenció de mantenir l’ordre 
establert que interessa al poder. Jo pense que 
no es tracta d’una ficció, sinó que això ocorre 
de veritat:
 • De fet, el lingüista i filòsof Noam Chomsky 
va definir deu estratègies que els mitjans 
de comunicació utilitzen per a tergiversar la 
realitat. Cerca amb el teu grup tres notícies 
recents que exemplifiquen algunes d’aquestes 
tàctiques i després explica els casos a la resta 
de la classe.

 • A més a més, un 20% de les imatges en la 
penúltima ronda del prestigiós World Press 
Photo en 2015 van ser desqualificades perquè 
estaven manipulades. Per això, l’organització 
del certamen va publicar el seu primer codi 
d’ètica sobre la manipulació fotogràfica l’any 
següent. El fotoperiodisme es pot servir de 

ferramentes d’edició, sí o no? Acorda amb 
el teu grup la resposta i exposeu-la als altres 
amb arguments per a generar un debat cons-
tructiu.

Un dels elements de la narració de 1984 que 
més m’ha sorprés ha estat la denominada “po-
licia del pensament”, encarregada de detectar 
entre la ciutadania idees contràries a allò que 
dicta el sistema i de castigar qui pense així. 
Malauradament, la censura és una pràctica 
encara vigent i més propera del que potser 
imagines: per exemple, la revista espanyola El 
Jueves hagué de retirar dues edicions (una en 
2007 i altra en 2014) per la il·lustració de les 
portades, ambdues sobre la monarquia. Més 
recentment, la reproducció i distribució del 
llibre Fariña, de Nacho Carretero, va ser paralit-
zada cautelarment. Informeu-vos sobre ambdós 
casos, debateu si aquestes decisions judicials 
són encertades o no i compartiu la reflexió amb 
la resta de classe.

https://www.facebook.com/unahpropiaAPunt/
https://twitter.com/unahpropiaApunt
https://www.instagram.com/unahpropiaapunt/
https://open.spotify.com/user/sahs46ilvkfl049tytk5m0y5r?si=6plxBBjKRGKtidRyVnq_Iw
https://goo.gl/iwLkL5
http://kaosenlared.net/noam-chomsky-las-10-estrategias-manipulacion-mediatica/
https://www.worldpressphoto.org/
https://www.worldpressphoto.org/


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!

“Si pots sentir que té valor continuar sent humans, fins i tot 
quan no condueix a cap resultat, aleshores els has derrocat”

– 1984, George Orwell

En aquest programa parle amb la psicòloga 
Mamen Garrido, que analitza l’acceptació social 
i el sentiment de pertinença arran de la novel·la 
1984 de George Orwell. Recorda un moment de 
la teua vida en el qual no t’hages manifestat tal 
com eres o expressat com et senties per a no 
desentonar o sobreeixir i escriu un assaig d’un 
full d’extensió en què reflexiones sobre açò. 
Hauràs de compartir-lo amb la classe (lectura a 
l’aula o arxius en el núvol d’Internet). Sinceritat 
al poder!

En el context que descriu George Orwell en 
aquest llibre no és gens fàcil per a la gent dir 
allò que pensa realment. La llibertat d’expressió 

Es considera que 1984 és una distopia. A hores 
d’ara hauries de saber què significa i, per tant, 
et repte: imagina un altre exemple de món de 
ficció no desitjable i escriu un tuit explicant-lo 

Carrer Moro Zeit, 1
València

Veure en Google Maps 

és un dret que manca bastant en la història de 
1984, però també en la nostra:
 • Tria dos persones (polítics/ques, periodistes, 
activistes, etcètera) que estiguen ara mateix 
empresonades per la defensa pública de les 
seues idees i sintetitza les dades més impor-
tants del cas (qui, per què, com, quan i on).

 • Pregunta en el teu entorn més pròxim (família, 
veïnat, amistats...) i recull un parell de vivèn-
cies sobre el fet de no poder exercir el dret 
d’expressar-se lliurement (quan va ocórrer i en 
quin context).

Hauràs d’exposar els resultats d’ambdues recer-
ques a la resta de la classe, la qual tindrà dret a 
una ronda de preguntes. Prepara’t bé!

(recorda: 280 caràcters com a màxim). Compar-
teix el teu microrelat pel Twitter i menciona el 
perfil oficial del meu programa: 
@unahpropiaApunt.

https://goo.gl/maps/v8RJrmaBJYo
https://twitter.com/unahpropiaApunt?lang=es

