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Introducció

El descens del capital social, l’augment de les desigualtats, un increment de la 
polarització política, la incredulitat davant la ciència i el nou panorama mediàtic són 
algunes de les variables que determinen el sorgiment de la postveritat (Lewandowsky, 
Ecker i Cook, 2017), de la qual el sistema educatiu, l’alumnat i el professorat no en 
son aliens.

Aquest treball presenta alguns resultats d’una recerca en curs (I+D+I. EDU2016-
80145-P) que té com a objectiu estudiar el que aporten les ciències socials a la for-
mació d’una ciutadania global crítica i analitzar les competències en literacitat crítica 
dels i les estudiants de formació inicial davant una qüestió socialment viva, així com 
indagar en les seves capacitats per enfrontar-se a la postveritat.

La literacitat crítica és un concepte que posa l’èmfasi en el posicionament crític 
davant la informació, per a l’actuació davant els problemes socials del nostre món 
(Castellví et al. 2018a; Castellví et al., 2018b; Llusà i Santisteban, 2017; Tosar, 2016) 
i és especialment rellevant en un món digital com el nostre, ja que la literacitat tradi-
cional no és suficient en un món digital i global (Crockett, Jukes, i Churches, 2011), 
hem de començar a parlar de literacitat crítica digital (Pangracio, 2016).

Aquest treball sobre literacitat crítica ha estat realitzat amb estudiants en formació 
inicial i mostra alguns dels resultats obtinguts, així com també ens dóna evidències 
sobre la capacitat dels futurs mestres per distingir la intencionalitat i la veracitat més 
enllà de les línies (Tosar, 2016; Gray, 1960).
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Prenem com a base algunes investigacions realitzades pel grup de recerca GRE-
DICS (Santisteban, et al., 2016) i la investigació «Evaluating information: The Cor-
nerstone of Civic Online Reasoning «realitzada per Stanford History Education Group 
de la Stanford University (Wineburg et al., 2016), ja que en aquestes investigacions es 
reconeix la dificultat de la ciutadania per distingir la veritat de la mentida.

1. Formar un professorat crític i transformador

Amb l’entrada en l’era digital (Pérez Gómez, 2012) s’ha utilitzat el terme “societat 
de la informació” o “societat del coneixement” per referir-se a la societat occidental 
en xarxa (Castells, 2010). Tanmateix, entre tenir una gran quantitat d’informació a 
l’abast i saber analitzar-la, interpretar-la críticament i generar coneixement per actuar 
en la societat, hi ha un gran pas.

El professorat veu amb preocupació els patrons d’ús de la xarxa per part dels 
seus alumnes, però sabem que, al seu torn, el propi professorat té serioses dificultats 
per analitzar la informació a Internet de forma crítica. Això és el que es desprèn dels 
primers resultats obtinguts en aquesta investigació i publicats amb anterioritat (Cas-
tellví et al. 2018; Castellví et al. 2018b). Aquests mostren les primeres evidències de 
què els estudiants de formació del professorat de primària i de secundària, davant de 
diferents notícies o publicacions a la xarxa que tracten problemes socials rellevants, 
majoritàriament no són capaços d’elaborar un relat crític a partir de l’anàlisi d’aquesta 
informació.

Aquests resultats no són una sorpresa, ja que hi ha la percepció que els mitjans 
de comunicació o les informacions virals d’Internet són capaços de conduir l’opinió 
pública de les societats per fer-los creure certs fets com a veritables, el que es coneix 
com fake news, o modificar l’opinió sobre diversos temes amb informacions tenden-
cioses i mitges veritats.

En aquest context, hem de poder donar les respostes adequades a aquesta situació des 
la formació inicial, formant docents que siguin capaços d’analitzar la informació dels 
nous mitjans, construir discursos crítics, i convertir-se en agents de transformació social.

2. Metodologia

El nostre equip d’investigació és un equip ampli que treballa en diferents univer-
sitats espanyoles, la qual cosa ens permet investigar diferents realitats en diferents 
ciutats i comunitats autònomes. Hi han participat en l’estudi alumnes de formació 
inicial del Grau en Educació Primària de les següents institucions:
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Universitat Titulació Nivell Nº Alumnes

Universitat Jaume I Grau en Educació 
Primària

3er 69

Florida Universitaria Grau en Educació 
Primària

3er 20

Universidad de Málaga Grau en Educació 
Primària

3er 44

Universidad de Jaén Grau en Educació 
Primària

3er 166

Universitat Autònoma 
de Barcelona

Grau en Educació 
Primària

4rt 27

TOTAL = 326

Taula 1: institucions i alumnat que participen en la recerca. Font: elaboració pròpia.

L’eina utilitzada en aquesta primera fase d’investigació és un qüestionari que 
ens permet obtenir dades qualitatives, que planteja una sèrie d’exercicis i preguntes 
obertes per fer reflexionar a l’alumnat sobre imatges i informacions amb una forta 
càrrega de valors i d’intencionalitats.

El qüestionari consta de quatre activitats i es va realitzar de forma individual, amb 
un temps màxim de 45 minuts, i per a això es van poder utilitzar les TIC per completar 
la informació que requeria.

Es tracta d’indagar en les capacitats dels i les estudiants dels graus d’educació per 
a realitzar una interpretació crítica de diferents informacions amb una forta càrrega 
de valors i d’intencionalitat. En totes les preguntes es dóna la possibilitat de consultar 
qualsevol tipus de dispositiu de què es disposi, per verificar la informació, comple-
mentar-la o buscar altres opinions que la contradiguin.

Es demana als i les estudiants que analitzin informacions que apareixen en els mit-
jans digitals i que les valorin en funció de qui són protagonistes o quina intencionalitat 
hi ha darrere de la informació, és a dir, a qui beneficia.

Es tracta de conèixer la seva opinió sobre qüestions socialment vives, però és molt 
important que demostrin la seva capacitat per distingir la manipulació i la ideologia 
en els relats, ajudant-se, quan sigui possible, d’altres informacions en altres mitjans 
digitals.



El futur comença ara mateix

140

Entenem que en tractar amb adults que tenen una formació i que són universitaris 
les consignes que hem de donar-los són mínimes, per poder discernir amb claredat 
quines són les seves veritables capacitats i les seves limitacions per a l’anàlisi crítica 
de la informació o, dit d’una altra forma, la seva literacitat crítica enfront dels mitjans 
de comunicació de qualsevol naturalesa.

A la primera qüestió es tracta d’analitzar de manera crítica dues notícies sobre la 
pobresa infantil i la seva repercussió en l’educació dels nens i nenes, tenint en compte 
que, encara que aquest és el tema central de les informacions, en realitat són notícies 
on es fa publicitat d’una institució privada.

          

Imatge 1: Notícies que il·lustren l’activitat 1 del qüestionari.

La segona qüestió proposa consultar altres informacions sobre la situació de la 
pobresa a Espanya i, en concret, sobre la realitat de la pobresa infantil al nostre país, 
per poder contraposar una informació diferent.

A la segona activitat vam demanar a l’alumnat que interpreti de manera crítica un 
tweet d’un usuari que reprodueix una notícia que apareix d’una manera o altra cada 
any i que és completament falsa. Aquesta notícia amaga una ideologia que pretén 
desviar l’atenció dels casos de violència masclista. Es valora la capacitat per posar en 
quarantena una informació fins que es comprovi la seva veracitat, així com la predis-
posició i els recursos per fer-ho. El tweet que els presentem és el següent:
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Imatge 2: Tweet que il·lustra l’activitat 2 del qüestionari.

A la tercera activitat els futurs mestres han d’interpretar de manera crítica un tweet 
d’un usuari que opina sobre un fet tergiversat i fals. La comparació de la carrossa 
LGTBIQ amb una carrossa franquista demostra una ideologia totalitària per part de 
l’autor del tweet. L’opinió que es difon en aquest tweet tracta d’un tema controvertit 
que ha provocat un gran nombre d’intervencions en els mitjans digitals, moltes de les 
quals han estat homòfobes i s’han dedicat a manipular la realitat, pel que és necessari 
contrastar les fonts per saber que la participació d’aquest col·lectiu es va limitar a 
desfilar vestit amb disfresses nadalenques. El tweet que presentem és el següent:

Imatge 3: Tweet que il·lustra l’activitat 3 del qüestionari.
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Finalment, en la quarta activitat es pretén que demostrin si tenen la capacitat de fer 
una lectura crítica de la notícia i del seu contingut, i contrastar-la amb altres mitjans. 
Amb l’aportació de nova informació que dóna una versió diferent es pretén que es re-
visi l’opinió inicial si és que no es va contrastar la notícia. Finalment, seria important 
que l’alumnat anés més enllà del que les notícies aporten i arribessin a fer una crítica 
de l’actitud dels protagonistes, començant pels pares, però també dels periodistes i 
dels responsables dels mitjans de comunicació.

Imatge 4: Tweet que il·lustra l’activitat 4 del qüestionari.

Seguint el model de Stanford (Wineburg et al., 2016), per a l’anàlisi qualitativa 
ens basem en el sistema de classificació Principiant-Emergent-Expert. Hem adaptat la 
rúbrica per a cadascuna de les activitats plantejades.

Per a la valoració de les respostes de l’activitat 1, adaptem el sistema de classifi-
cació a la següent rúbrica:
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Principiant Emergent Expert

Descriu les notícies i 
la problemàtica que 
es reflecteix, així 
com els protagonistes 
que apareixen, però 
no identifica els 
interessos que poden 
existir per a l’entitat 
bancària o per al 
diari.

Analitza la temàtica 
de la pobresa i recu-
pera les dades que 
s’ofereixen, i reco-
neix el protagonisme 
que adquireix l’entitat 
bancària, sense ser 
capaç de descriure els 
interessos que poden 
existir per aquesta 
entitat o per al mateix 
diari.

Valora d’una banda la temàtica 
relacionada amb una qüestió so-
cialment viva com és la pobresa 
i, en aquest sentit, recupera les 
dades que el mitjà ofereix, però 
també identifica els interessos 
de l’entitat privada que es 
beneficia de la informació, com 
també identifica els interessos 
del mateix diari en la seva re-
lació amb l’entitat bancària.

Taula 2: Rúbrica per l’anàlisi dels relats de l’activitat 1. Font: elaboració pròpia.

La rúbrica d’avaluació qualitativa dissenyada per a l’activitat 2 és la següent:

Principiant Emergent Expert

Argumenta sobre les 
dades de la notícia 
sense fer una crítica 
detinguda del seu 
contingut i de la rea-
litat sobre la violència 
de gènere.

Argumenta sobre la 
notícia i la compara 
amb altres fonts, 
introduint el dubte 
sobre la seva ve-
racitat, però sense 
arribar a comprendre 
la ideologia de l’autor 
que la difon.

Argumenta sobre la fiabilitat i la 
veracitat de la notícia, contras-
tant la informació amb altres 
fonts i denunciant l’autèntica 
ideologia de qui la difon, que 
intenta amagar la realitat incon-
testable que és la violència de 
gènere.

Taula 3: Rúbrica per l’anàlisi dels relats de l’activitat 2. Font: elaboració pròpia.
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Per a l’activitat 3, vam dissenyar la rúbrica següent:

Principiant Emergent Expert

Reprodueix la 
denúncia de l’autor 
i justifica la proble-
màtica per l’exis-
tència de posicions 
contraposades, però 
no és conscient de la 
ideologia autoritària 
que s’amaga darrere 
del tweet.

Entén que el co-
mentari fa ús d’una 
comparació inade-
quada i s’adona de 
l’exageració i l’atac 
contra una determi-
nada idea d’igualtat, 
però no arriba a 
descobrir la ideologia 
de l’autor, justificant 
d’alguna manera la 
seva denúncia.

Argumenta sobre la incongru-
ència en la comparació que 
es realitza i desemmascara la 
ideologia no democràtica i 
homòfoba. Comprova la realitat 
de la informació i descobreix la 
manipulació i la interpretació 
esbiaixada de la notícia.

Taula 4: Rúbrica per l’anàlisi dels relats de l’activitat 3. Font: elaboració pròpia.

La rúbrica dissenyada per l’activitat 4 és la següent:

Principiant Emergent Expert

Reprodueix les qües-
tions essencials de la 
notícia inicial sense 
qüestionar res, no 
jutja els pares ni als 
mitjans, justifica la 
rectificació com una 
cosa natural.

Valora la notícia 
inicial i fa una crítica 
als pares per l’aban-
donament, després 
rectifica, però no jutja 
com es van desenvo-
lupar els fets ni troba 
a faltar més detalls. 
Justifica als mitjans 
perquè reprodueixen 
informacions que els 
arriben al moment.

Valora la notícia inicial, però 
mostra el seu escepticisme 
sobre el contingut de la mateixa. 
Busca més informació i dubta 
de la realitat dels fets sobre els 
quals, per exemple, no tenim 
totes les dades en relació als 
pares. Es mostra crític amb els 
mitjans que han ofert la notícia 
sense contrastar-la.

Taula 5: Rúbrica per l’anàlisi dels relats de l’activitat 4. Font: elaboració pròpia.
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3. Resultats

Els resultats globals són molt similars als obtinguts en la recerca de la Universitat 
de Stanford (Wineburg et al., 2016) i mostren com, en general, les respostes classi-
ficades dins de la categoria “principiant” són majoritàries. Com podem veure en els 
gràfics 1 i 2, la categoria principiant s’acosta o fins i tot supera el 50%. Aquest fet és 
molt preocupant, ja que els mestres i les mestres d’educació primària haurien de ser 
capaços de, almenys, dubtar i contrastar la informació.

Gràfic 1: resultats de l’activitat 1.  
Font: elaboració pròpia

Gràfic 2: resultats de l’activitat 2.  
Font: elaboració pròpia

Pel que fa a les activitats 3 i 4, els resultats són semblants, tot i que en aquests 
casos la tipologia de relats majoritària és “emergent”. És destacable la baixa quantitat 
d’alumnat que haig elaborat relats crítics en les quatre activitats, tenint en compte que 
es tracta d’alumnat universitari de tercer o quart any.

Gràfic 3: resultats de l’activitat 3.  
Font: elaboració pròpia

Gràfic 4: resultats de l’activitat 4.  
Font: elaboració pròpia
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4. Conclusions

La primera anàlisi global de les dades ofertes a partir de l’anàlisi de les quatre 
qüestions del qüestionari, ens ofereix informació valuosa sobre la literacitat crítica 
dels estudiants de formació inicial del grau en educació primària.

El nombre d’estudiants que enquadrem com principiants, que no posseeixen la 
competència desitjable de literacitat crítica és majoritari i preocupant. Hem pogut 
comprovar que la majoria són capaços de fer una reflexió crítica sobre la informació 
que se’ls presenta, com també dels mitjans de comunicació, però només en situacions 
on es fan evidents les contradiccions d’una determinada informació. Quan l’avaluació 
de la informació s’ha de realitzar de manera autònoma i crítica, els resultats són molt 
millorables.

Una actitud crítica per desenvolupar-se en el context informacional i tecnològic 
del segle XXI és clau per a qualsevol ciutadà o ciutadana en democràcia, ja que en 
la nostra societat de l’espectacle (Debord, 2018) és més difícil que mai distingir la 
veritat de la mentida, la realitat de la ficció. Enfront de la tendència a la postveritat 
les societats han de respondre amb la formació d’un professorat responsable i com-
promès, i amb una educació que prioritzi la literacitat crítica.

Des dels estudis socials aquesta finalitat és inqüestionable. Les dades obtingudes 
són preocupants, però demostren que val la pena seguir investigant i promovent un 
ensenyament de les ciències socials, la geografia i la història, a partir de qüestions so-
cials vives, per construir una ciutadania crítica davant les informacions dels mitjans. 
En darrer terme, hem de formar ciutadans i ciutadanes capaços d’interpretar i prendre 
decisions sobre els problemes i conflictes socials.

Seguirem investigant per saber com pensen i com construeixen coneixement dels 
futurs mestres i les mestres, i com podem ajudar-los a ensenyar ciències socials per 
transformar la societat.
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