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1 PRÒLEG
Projecte sobre sèries infantils és un estudi que veu la llum després de mesos de
treball i reunions algunes fructíferes i d’altres no, on és imprescindible destacar la
constància i perseverança de la seva coordinadora Anna Ferré.
És un projecte que arranca de la taula rodona feta al Museu de la Joguina, Figueres
l’any 2014, sota el títol “Reflexions pedagògiques sobre el joc i la joguina” a partir
d’aquesta activitat vam poder comprovar que moltes de les joguines que els nens
demanen estan relacionades directament amb les sèries que visionen. A partir d’aquí
el Grup de Treball va decidir endegar aquesta aproximació d’anàlisi pedagògica sobre
les Sèries Infantils, què veuen? Com ho veuen? Què ens aporten?
Molts pares utilitzen el visionat de sèries com a cangur de llurs

fills, mentre

esmorzen, mentre treballen o bé mentre preparen els àpats. D’altra banda no podem
obviar que els infants són nadius digitals per tant és fàcil veure un infant de 2 anys
que amb el seu “ditet” intenta passar pantalles o com un nen/nena de 3 anys és
capaç d’engegar la tauleta i visionar la seva sèrie preferida si la té baixada.
La televisió i amb ella tots els aparells tecnològics, tauletes i mòbils són un mitjà,
que de forma evident o implícita, transmeten determinats valors. És necessari que
els valors que transmetin siguin aquells universalment acceptats com la solidaritat, el
respecte a les diferències, la pau, la honestedat, l’esforç i el bon fer en general.
Per a saber o esbrinar quins són els valors que transmeten les sèries cal primer
observar, no només el llenguatge verbal, que ja diu i molt, sinó també les formes no
verbals. El que realment impacta en els infants no és només el vocabulari sinó també
les formes d’expressió no verbals com la presentació de les imatges, la selecció dels
plans i punts de vista, el ritme narratiu, els sons i les músiques.
Un altre factor a tenir en compte és que les sèries prioritzen l’acció de forma
continuada sense tenir en compte les causes i les conseqüències de cada una de les
accions que els personatges porten a terme.
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Així els infants acostumen a veure models de comportament on el que importa és
l’acció sense reflexionar de manera prèvia o posterior per tal d’evitar problemes o
bé assumir les conseqüències de llurs accions. És per tant una falta de reflexió o
sentit crític que porta a models que poden ser “deseducadors” per als infants.
Per aquests motius aquest estudi pretén fer palesa la necessitat de veure plegats,
infants i adults, les sèries infantils per tal de poder establir un diàleg reflexiu que a
l'hora sigui un guiatge educador del comportament infantil.
Així aquest petit estudi pretén sensibilitzar, mentalitzar i conscienciar els pares de la
necessitat “d’estar presents”. En definitiva ens aporta una mirada pedagògica que
ens ajudi en la nostra apassionant tasca d’educar.

M. Victòria Gómez Serés
Vicepresidenta
Col·legi de Pedagogs de Catalunya
16 de desembre de 2016
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2 PRESENTACIÓ
El Col·legi de Pedagogs de Catalunya està format per diferents Grups de Treball, que
esdevenen el motor de generació de coneixement de la pedagogia i les seves àrees
de coneixement, entre els quals es troba el GRUP DE TREBALL JOC I JOGUINA.
El Grup de Treball de Joc i Joguina (GTJJ) es va constituir l'any 2011, amb motiu del
conveni de col·laboració amb el Museu del Joguet de Catalunya (Figueres) i el 2014,
amb la constitució de la IV Junta de Govern, es posa en marxa, amb la coordinació
d'Anna Ferré Caraballo.
El GTJJ es crea amb la voluntat d'iniciar una línia de treball, per tal de donar a
conèixer les possibilitats educatives del joc i la joguina en el desenvolupament de
l'infant. El GTJJ és un espai per pensar, per debatre i per promoure la pedagogia en
l'àmbit del joc i la joguina.
Enguany el Grup de Treball de Joc i Joguina ha tingut l’oportunitat de plantejar un
estudi al voltant de les sèries infantils amb la finalitat de valorar la importància de
les sèries dins la vida dels infants i la tasca pedagògica de les famílies, per tal
d’aconseguir un bon vincle entre pares i fills a l’hora de treballar els valors de
cadascuna de les sèries infantils.
El Grup de Treball de Joc i Joguina ha estat format pels següents membres: Anna
Ferré, pedagoga, i coordinadora del Grup de Treball i del propi projecte “Sèries
Infantils”; Núria Pedrós, doctora en pedagogia i membre de la Xarxa d’Experts del
Col·legi de Pedagogs; Elisabet Bermúdez i Andrea García, estudiants de pedagogia en
pràctiques al COPEC.
El projecte sobre les “Sèries Infantils” també s’ha enriquit de les intervencions de
Jordi Puig, doctor en pedagogia i president del Consell Social del Col·legi de
Pedagogs; Marta Pagès, pedagoga, vocal de la Junta de Govern i responsable de
COPEC-GIRONA; i Montserrat Alguacil, doctora en pedagogia i membre de la Xarxa
d’Experts del Col·legi de Pedagogs.
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1. INTRODUCCIÓ
En els darrers anys s’està donant el cas que les sèries infantils estan ocupant la major
part de l’espai de lleure dels infants i adolescents. Els infants dediquen un temps
diari a mirar sèries infantils televisives.
Arran d’aquest fet es justifica la realització de diversos estudis i anàlisis per tal
d’esbrinar i, al mateix temps, donar a conèixer la problemàtica de la situació a
diferents professionals de l’educació i les possibles actuacions que les famílies dels
infants podrien portar a terme.
D’una banda, s’ha realitzat un treball d’investigació per la Universitat Autònoma de
Barcelona anomenat “Els estereotips de gènere transmesos per les sèries televisives
dels canals infantils i les seves conseqüències en els ideals dels infants” (González
2015) tractant la influència dels mitjans de comunicació en els rols actius i passius de
les famílies. I, d’altra, també s’han portat a terme altres anàlisis de sèries infantils,
com ara els contravalors de la sèrie de Shin Chan a través de la Revista Llatina de
Comunicació Social (Fernández 2004).
El Grup de Treball de Joc i Joguina té com a punt de referència l’elaboració de
“Reflexions Pedagògiques sobre el Joc i la Joguina” (2014-15), un compendi de
recomanacions i consells sobre les joguines realitzat pel mateix Grup de Treball. A
partir d’aquí, es va realitzar una Taula Rodona al Museu del Joguet de Catalunya (13
de desembre de 2014) amb la intervenció de diferents pedagogs/gues: M.Victòria
Gómez, Jaume Torroella, Anna Ferré, M.Concepció Torres i Ramon Moix. De les idees
aportades pels ponents de la Taula Rodona es va destacar la importància del joc en
el desenvolupament dels infants, el que cal tenir en compte a l’hora de triar una
joguina, la importància de compartir els jocs i jugar amb els nostres fills i filles i els
valors que aporta el joc en l’educació dels infants.
L’estudi també es basa en diverses intervencions dutes a terme per experts dels
Grups de Treball que aporten coneixement i actuacions significatives a tenir en
compte.
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Tal com argumenta Anna Ferré (2016, 2015 i 2014, respectivament), en els articles
“Això veig, això penso i així sóc”, “Temps per educar, temps per aprendre” i en la
intervenció de “Reflexions Pedagògiques sobre el Joc i la Joguina” les joguines de
personatges de les sèries infantils sobresurten en el mercat i els infants escullen la
joguina del seu personatge preferit segons les sèries o pel·lícules de dibuixos animats
que veuen.
És en aquest moment que la família cal que reflexioni sobre quins valors interessa
que el joc o la joguina transmetin a l’infant, que sigui apropiat per la seva edat i que
per tant, pugui entendre el joc, i que dediqui temps a parlar amb ell i a guiar-lo quan
demana una joguina o altra.
Un cop l’infant està visualitzant una sèrie televisiva o jugant amb aquell joc/joguina
de la sèrie també és necessari que una persona de la família guiï i acompanyi l’infant
en tots els moments en què mira una sèrie infantil; des de veure la sèrie amb ell i
saber “què mira i què veu”, fins a mantenir un diàleg proper sobre el seu personatge
preferit, la situació que més li ha agradat o com s’ha sentit.
Aquest acompanyament ajudarà a aconseguir que l’infant tingui un pensament crític i
reflexiu vers allò que veu i sàpiga com interpretar cadascuna de les situacions que els
personatges principals i secundaris viuen. Aleshores, serà capaç de diferenciar els
rols que hi ha presents i reflexionar sobre les emocions i experiències viscudes a
través de les sèries. Al mateix temps, l’ajudarem a saber-se expressar oralment, a
fer-se preguntes sobre les coses i a ser una persona més creativa i oberta.
Això li permetrà sentir-se més recolzat per part de la família i, d’aquesta manera,
créixer amb més seguretat. Així doncs, estarem valorant allò que està aprenent i
transmetrem el valor d’estar junts i de gaudir plegats d’una activitat. Dedicant
temps a viure experiències i vivències mitjançant diverses activitats quotidianes
estem ajudant a millorar l’estimulació dels infants, permetent que recordin allò
viscut amb plenitud i així afavorir el vincle entre pares i fills.
Per l’altra banda, quan juguem estem creixent com a persones i ajudem a
desenvolupar les habilitats motrius, cognitives, afectives i socials dels infants, de
nosaltres mateixos i d’altres adults que tenim al nostre voltant.
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Aquestes habilitats es milloren quan l’adult guia a l’infant en la realització de
diferents activitats quotidianes, com ara jugar o visualitzar una sèrie infantil amb
ells. Tot joc o joguina que potencia la investigació, la descoberta, la imaginació i la
creativitat, amb l’acompanyament d’un adult, permet que la connexió entre el joc i
la vida sigui més enriquidora i vivencial, i per tant, perduri en el temps. Per tant,
destaca que “les estones i els moments que dediquem a jugar amb els nostres fills
són claus perquè visqui el joc amb intensitat”.
Marta Pagès (2015), a l’article de “La infància al Nadal” comenta que el Nadal pot
ser un moment per a ser més generós i treballar el valor de compartir transmès a
través de l’exemple, remarcant que aquest valor es pot ensenyar com un
aprenentatge observant els altres, mai des de l’obligació. D’aquesta manera, destaca
que “el millor regal que poden tenir de les persones qui més estimen és el temps i
l’amor”.
Victòria Gómez (2014), en l’article de “Importància del joc en l’educació dels nens”
argumenta que des que els infants neixen, aquests aprenen a través del joc: a
valorar-se a sí mateixos i a tenir la confiança necessària per enfrontar-se a les
diferents etapes evolutives d’una forma espontània i agradable. Per aquest motiu,
cal tenir present dedicar temps pel joc, ja que aquell nen que jugui molt creixerà
amb major vitalitat, equilibri emocional i amb tota seguretat serà un nen content i,
per tant, feliç.
També comenta que cada etapa evolutiva necessita pensar amb un tipus de joc
diferent, com ara, materials que siguin més manipulables, d’altres que permetin
experimentar moviments, el joc simbòlic...
D’aquesta manera, les joguines no haurien de diferenciar-se segons el sexe, sinó que
es veu influenciada pel model dels pares. D’altra banda, al cap del temps, els fills no
recordaran la quantitat de joguines, sinó les estones que van passar juntament amb
els seus pares, els jocs als que van jugar, els llibres que els van llegir o els contes
que els van explicar.
Montserrat Alguacil (2012), en l’article “Francesco Tonucci”, descriu Francesco
Tonucci com un pedagog, personatge vital, d’un entusiasme desbordant, d’una gran
senzillesa, un científic de l’aprenentatge, un artista i sobretot un educador amb
majúscules que contribueix de forma significativa a dignificar la professió de
pedagog.

COL•LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA

17

També destaca que en els dibuixos i escrits de Tonucci s’entreveu de forma explícita
la importància del joc i la necessitat de respectar el joc infantil, com a activitat
natural del nen i la nena.
Partint d’aquestes idees, el Grup de Treball es formula els objectius plantejats en el
Marc Teòric del projecte.
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2. MARC TEÒRIC
En el següent apartat s’exposen els objectius i la hipòtesi formulats prèviament a
l’estudi, al mateix temps, que es reflecteix la visió dels experts.

2.1. Objectius
Els objectius específics plantejats per aquest projecte són els següents:
- Analitzar les sèries infantils i els valors educatius que hi són presents.
- Conèixer la repercussió de les sèries infantils en la vida dels infants.
- Conèixer l’efecte de les sèries infantils en el rendiment escolar dels alumnes.
- Investigar sobre els jocs i les joguines de les sèries infantils que hi ha al mercat.
- Aportar possibles propostes pedagògiques per a les famílies.
2.2.

Hipòtesi

A l’hora de formular la hipòtesi del projecte s’han tingut en compte els objectius del
marc teòric i la recollida de dades per a saber la visió educativa de les sèries infantils
respecte les famílies, els mestres, els infants i el professionals de l’àmbit comercial
del joc i la joguina.
La hipòtesi plantejada és la següent:
“Els infants que visionen les sèries infantils sense control dels pares o tutors poden
tenir més dificultats de relacions socials i de rendiment acadèmic segons els valors
que la sèrie potencia.”

2.3. Visió d’experts en les sèries infantils
Jordi Puig (2013), parla sobre el concepte videojoc i violència en el Punt Avui
Televisió, i participa en el Món a Rac 1 argumentant al voltant de l’èxit de
determinats dibuixos animats. Tal com comenta en les seves intervencions caldria
que a nivell familiar es posessin límits en l’excés de la visualització de la televisió,
tablet o videojocs, i que els pares prenguessin consciència de ser un exemple amb
coherència pels seus fills en qualsevol dels moments que viuen.
Núria Pedrós (2015), ha participat, entre d’altres, al Diari Ara “Els primers companys
de joc” i al Rac1 “Joguines: quantes i quines”. Pedrós comenta que el joc permet
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establir un llaç afectiu entre pares i fills, ja que en el moment en què els pares
acompanyen els seus fills en el joc, aquests se senten més segurs, de tal manera que
afavoreix a establir uns bons lligams per les seves relacions futures. Jugar també
afavoreix i millora els aprenentatges, ja que permet transmetre diferents valors, com
ara l’acceptació, el compliment d’unes normes, aprendre a perdre... D’altra banda,
cal deixar el temps i l’espai suficient perquè es doni la possibilitat del joc entre
pares i fills i així puguin conèixer-se entre ells.
En la intervenció Núria Pedrós (2016) a Rac 1 “Joguines: quantes i quines” comenta
la importància que els nens, en l’època nadalenca, preparin aquest temps amb la
família, ja sigui a través de la carta als Reis, per tal que puguin ajudar-los a
reflexionar i animar-los a anar més enllà a l’hora de fer la carta, o pensant amb
aspectes no materials i portar a terme diverses activitats conjuntes. Pedrós també
diu que el fet que molts infants estiguin constantment connectats a la televisió pot
amagar una realitat i una manera d’entendre la pròpia infantesa, que pot ser poc
beneficiosa per ells mateixos, ja que algunes de les sèries infantils intenten
transmetre dolçor, uns valors familiars i, fins i tot, uns criteris educatius. Cal que les
famílies parlin amb els infants al voltant dels fets, causes i conseqüències del que és
fantasia i/o realitat.
Victòria Gómez (2014 i 2015, respectivament), en les intervencions de “Una joguina
per a cada edat”, “Quants regals ha de rebre un nen al Nadal?”, “Com escollir la
joguina adequada?” i “Recomanacions als pares per escollir joguines” comenta la
importància que la família tingui molt en compte el que el nen necessita i que allò
que demani l’ajudi a despertar les seves habilitats cognitives, socials o motrius.
Coincideix amb Pedrós sobre la importància de dedicar un temps a preparar la carta
dels Reis, per tal que s’esculli bé la joguina: adaptant-se a les preferències del nen;
que sigui adequada per la seva edat i el seu nivell maduratiu; que estimuli la
imaginació, creativitat i curiositat; que tingui en compte els valors pedagògics i
d’altres criteris de qualitat i seguretat. També comenta que és important que es
combinin tot tipus de joguines, tenint present les tecnològiques, però combinar-les
amb d’altres que treballin la cooperació. Aleshores, en cas que arribin molts regals,
els pares també són els responsables de dosificar-los o bé, en cas que no arribin els
esperats, de treballar el valor de l’esforç i la possible frustració.
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3. METODOLOGIA
La metodologia del projecte sobre les sèries infantils és qualitativa. Es tracta d’una
metodologia de caràcter etnogràfic que descriu la cultura de col·lectius en el seu
entorn natural, on l'equip investigador hi té una implicació intensa en l'entorn
estudiat. És inductiva, oberta i flexible, de manera que, descriu i interpreta la
realitat educativa amb la finalitat de comprendre la visió educativa sobre les sèries
infantils de diferents sectors de la societat.
Durant la realització del projecte, el Grup de Treball de Joc i Joguina ha treballat
mensualment de forma presencial portant a terme diferents tasques entre els
integrants del grup.
A més, ha fet constar i reflexionar sobre tot allò treballat presencialment en el
Fòrum del Col·legi de Pedagogs, per tal que altres col·legiats i col·legiades
interessats en el projecte poguessin fer les seves aportacions.
D’altra banda, s’ha participat en la Taula Rodona “Reflexions Pedagògiques sobre el
Joc i la Joguina” duta a terme el desembre del 2014 al Museu del Joguet de
Catalunya; ha col·laborat en diversos articles aportant coneixement pedagògic sobre
el joc i la joguina; ha participat en alguns mitjans de comunicació, estenent el
coneixement pedagògic sobre aquest àmbit; i ha presentat el projecte i les
investigacions dutes a terme sobre les sèries infantils en la inauguració del COPEC a
Girona.
És així que amb la finalitat d’aprofundir en el grau de coneixement i de repercussió
de les sèries infantils en els diferents àmbits: familiar, escolar, infantil i empresarial;
s’han portat a terme un seguit d’entrevistes i qüestionaris.
Els continguts de les preguntes d’aquestes entrevistes i qüestionaris parteixen dels
objectius i hipòtesi formulats en el marc teòric del projecte. El seu buidat ha permès
estudiar el punt de vista que tenen les famílies, els infants, els mestres i els
professionals de l’àmbit comercial, sobre el significat de les sèries infantils i
contrastar-los.
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Així mateix s’ha fet un visionat de les sèries infantils, objecte d’aquest projecte, i
s’han analitzat els valors educatius que hi són presents, a partir dels indicadors
relacionats amb el rol de gènere, respecte a la diferència, socialització... amb la
finalitat de facilitar informació a les famílies per a què tinguin elements pedagògics a
l’hora d’escollir un joc o altre segons els valors que transmetin.
En aquest sentit en el present projecte s’ha investigat la realitat de l’àmbit formal,
l’àmbit no formal i l’àmbit informal mitjançant:
-

El visionat i anàlisi de les sèries infantils per tal de tenir-ne un coneixement
proper i, al mateix temps, profund.

-

Els qüestionaris a les famílies i mestres i les entrevistes als infants i professionals
de l’àmbit comercial del joc i la joguina.

-

Les diferents publicacions dels experts en el joc i la joguina a través de diversos
estudis i articles.
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4. MOSTRA i INSTRUMENT
En primer lloc, s’han realitzat uns qüestionaris a famílies i mestres amb preguntes
tancades i unes entrevistes, de caire obert, a infants i professionals de l’àmbit
comercial del joc i la joguina. Els qüestionaris s’han enviat digitalment, en canvi, les
entrevistes s’han dut a terme de forma digital i presencial.
Tant els qüestionaris com les entrevistes realitzades es van elaborar en les reunions
del Grup de Treball de forma presencial. De totes maneres, es van compartir en el
Fòrum del Grup per tal que els col·legiats i col·legiades poguessin fer-hi les seves
aportacions amb la intenció de validar-lo.

4.1. Qüestionaris
Per a les famílies i els mestres s’han portat a terme uns qüestionaris amb la finalitat
de conèixer amb profunditat la seva visió educativa sobre les sèries infantils.
Les preguntes plantejades per a les famílies han estat les següents:
1. En quins moments del dia el teu fill/a mira alguna sèrie infantil?
2. En cas que a la pregunta anterior hagis seleccionat “tarda-vespre”. Quina és la
franja horària de la tarda-vespre en què el teu fill/a mira la sèrie infantil
televisiva?
3. Quantes hores dedica a mirar les sèries infantils diàriament?
4. Quines d’aquestes sèries infantils visualitza el teu fill/a?
5. La sèrie infantil televisiva forma part dels moments familiars conjunts, per
exemple, durant l’hora de dinar o sopar?
6. Algun cop, mires la televisió amb el teu fill/a?
7. Parles amb el teu fill/a sobre la sèrie que mira?
8. Has prohibit alguna vegada que el teu fill/a mirés algun fragment d’alguna sèrie
infantil?
9. En cas de prohibir al teu fill/a algun fragment d’alguna sèrie infantil, quin seria
el motiu?
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I, aquestes les preguntes plantejades per als mestres:
1. Quines edats ensenyes?
2. Creus que les hores en què els alumnes visualitzen les sèries infantils
repercuteixen en el seu rendiment escolar?
3. Quin creus que podria ser el motiu?
4. Creus que algun alumne imita actituds dels personatges de les sèries infantils
que mira?
5. En cas d’haver seleccionat “sempre, sovint, algunes vegades o poques
vegades”, en quins aspectes creus que poden repercutir aquestes actituds?
6. Coneixes quines són les sèries infantils que miren els teus alumnes?
Qüestionaris per a les famílies
La primera pregunta està enfocada en relació als moments del dia en què un infant
visualitza les sèries infantils, per tal de saber com aprofita el temps de lleure durant
el dia. A més, ha estat interessant conèixer la franja horària i la quantitat d’hores en
què un infant visualitza les sèries infantils a la tarda-vespre, per poder esbrinar les
hores de son del nen i saber si té altres entreteniments o activitats lúdiques.
Fent referència al marc teòric de l’estudi i coneixent el mercat de les sèries infantils
existents avui en dia, ha sigut rellevant tenir coneixement de quines són les sèries
infantils que els nens i nenes visualitzen.
D’altra banda, per tal de saber si la sèrie infantil forma part d’un àpat familiar, s’ha
trobat necessari formular una pregunta per conèixer-ho, i així tenir certesa si la
televisió està present durant els àpats.
Les següents qüestions tenen un enfocament més educatiu relacionades amb com les
famílies comparteixen les estones de visualització de les sèries infantils amb els seus
fills i filles. Aleshores, és important conèixer si realment visualitzen la sèrie amb
ells, si parlen sobre les situacions que es viuen a les sèries i si han prohibit, alguna
vegada, que el seu fill/a mirés algun fragment d’alguna sèrie infantil, i en aquest
cas, seleccionar quin podria haver estat el motiu.
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En el buidatge d’aquest qüestionari s’han rebut 92 respostes. Els resultats obtinguts
d’aquest buidatge han estat els següents:
1. En quins moments del dia el teu fill/a mira alguna sèrie infantil?
Un 90% dels enquestats afirmen que el seu fill/a mira les sèries infantils a la tardavespre. Un 21% afirmen que el seu fill/a visualitza les sèries infantils a la franja
horària del matí i tarda-vespre. Per tant, podem observar que la franja horària de la
tarda-vespre té un públic determinant en comparació amb les franges del matí o
migdia.

Matí
Migdia
Tarda-Vespre

Matí 24 26,1%
Migdia 11 12%
Tarda-Vespre 83 90,2%

2. En cas que a la pregunta anterior hagis seleccionat “tarda-vespre”. Quina és
la franja horària de la tarda-vespre en què el teu fill/a mira la sèrie infantil
televisiva?
Un 73% de les famílies respon que la franja horària de visualització de les sèries
infantils és de 19h a 21h; un 30% diu que el seu fill/a mira la sèrie de 17h a 19h;
només un 8% respon que el seu fill/a mira una sèrie a partir de les 21h.
Aquestes dades ens fan plantejar diferents aspectes a tenir en compte. Per una
banda, els infants que miren les sèries infantils de 19h a 21h possiblement sigui la
franja horària que tenen lliure, per un motiu de possibles activitats extraescolars,
a més, dels deures de l’escola. Per altra banda, ens fa adonar que els infants
solen mirar les sèries infantils mentre sopen, o bé, sopen després de la seva
visualització.
De 17h. a 19h.

De 17h. a 19h. 26 30,6%

De 19h. a 21h.

De 19h. a 21h. 62 72,9%

A partir de les...

A partir de les 21h. 7 8,2%
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3. Quantes hores dedica a mirar les sèries infantils diàriament?
El 82% de les famílies diuen que el seu fill i/o la seva filla dedica menys de 2 hores
a mirar les sèries infantils; la resta d’enquestats diuen que les miren més de 2
hores. Es pot veure que les famílies enquestades tenen un control horari sobre les
sèries infantils que miren els seus fills.

Menys de 2 hores 75 82,4%
2 hores aproximadament 13 14,3%
Més de 2 hores 3 3,3%

4. Quines d’aquestes sèries infantils visualitza el teu fill/a?
Un 62,7% afirma que el seu fill/a mira altres sèries infantils. Les sèries infantils més
destacades dins d’aquest apartat són: Tom i Jerry, amb un 18,66% dels enquestats;
Doraemon i Patrulla Canina amb un 15,27% enquestats; els germans Kraft amb un
10,18% dels enquestats. Les altres sèries que els enquestats han comentat que els
seus fills miren són les següents: Els Simpson, Princesa Sofia, Historias Corrientes,
Hora de aventures, Fabulosa vida de Gumball, Bola de Drac, Geronimo Stilton, Next
step, Caillou, Dora la exploradora, The walking dead, Fanboy y Chum Chum, Modern
Family, Espies de veritat, Two men and half, Mic, Bugs bunny, Doctora juguetes,
Pequeño reino, Doozers, Yessie, Blaze i cheriff callie, Mickey Mouse, Pocoyó, Bubble
gapies.
Alguns dels enquestats fan referència a algunes sèries juvenils i d’altres sèries del
Club Super 3 i del Disney Channel, tot i que no especifiquen quines sèries
concretament. Tenint present les sèries infantils consultades, podem constatar que
un 44,6% visualitza la Peppa Pig, un 37,3% mira Bob Esponja, un 18,1% el Shin Chan,
un 15,7% el Xai Shaun i, finalment, un 7,2% Monster High.
Shin Chan
Monster High
Bob Esponja
Peppa pig
Xai Shaun

Shin Chan
Monster High
Bob Esponja
Peppa pig
Xai Shaun
Un altre

15
6
31
37
13
52

18,1%
7,2%
37,3%
44,6%
15,7%
62,7%

Un altre
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5. La sèrie infantil televisiva forma part dels moments familiars conjunts, per
exemple, durant l’hora de dinar o sopar?

Un 35,6% dels enquestats comenta que mai visualitza les sèries infantils durant els
moments familiars conjunts. Un 27,8% afirma que ho fa algunes vegades. Per una
altra banda, un 15,6% visualitza les sèries poques vegades o sovint. Només un 5,6%
visualitza les sèries durant els moments familiars conjunts sempre.

Sempre
Sovint
Algunes vegades
Poques vegades
Mai

5
14
25
14
32

5,6%
15,6%
27,8%
15,6%
35,6%

6. Algun cop, mires la televisió amb el teu fill i/o la teva filla?
La majoria de les famílies, concretament un 38,9% sovint miren la televisió amb el/la
fill/a. Un 35,6% la mira algunes vegades, un 15,6% poques vegades, mentre que un
10% de les famílies la mira sempre amb els seus fills i/o les seves filles.

Sempre 9 10%
Sovint 35 38,9%
Algunes vegades 32 35,6%
Poques vegades 14 15,6%
Mai 0
0%

7. Parles amb el teu fill i/o la teva filla sobre la sèrie que mira?
Un 36,7% de les famílies afirmen que sovint parlen amb els/les fills/es sobre les
sèries que mira, i un 35,6% ho fa algunes vegades. Un 15,6% en parlen sempre,
mentre que un 11,1% ho fa poques vegades. Només un 1,1% no en parla mai amb
els/les fills/es.

Sempre
Sovint
Algunes vegades
Poques vegades
Mai
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15,6%
36,7%
35,6%
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8. Has prohibit alguna vegada que el teu fill/a mirés algun fragment d’alguna sèrie
infantil?
La gran majoria de les famílies enquestades, un 67,4% han respost que alguna vegada
han prohibit al/a la fill/a mirar algun fragment d’alguna sèrie infantil. Un 18% ho fa
sovint, mentre que un 14,6% no ho ha prohibit mai.

Sí, sovint 16
18%
Sí, alguna vegada 60 67,4%
No, mai 13 14,6%

9. En cas de prohibir al teu fill i/o a la teva filla algun fragment d’alguna sèrie
infantil, quin seria el motiu?
Un 79,5% de les famílies enquestades han prohibit mirar alguns fragments de sèries
infantils perquè aquestes transmeten uns valors que no troben correctes. Un 56,6%
ho han prohibit perquè el contingut no és adient per a l’edat del/de la nen/a,
mentre que un 20,5% ho han fet perquè l’horari en que emeten aquesta sèrie no és
l’adequat.
Perquè no és...
Perquè transmet...

Perquè no és adient per la seva edat 47 56,6%
Perquè transmet valors que no trobo correctes 66 79,5%
Perquè l'horari no és l'adequat 17 20,5%

Perquè l'horari...

Qüestionaris per als mestres
L’enfocament de les preguntes dels qüestionaris per als mestres ha anat destinat a
saber l’edat que ensenyen per tal de situar l’estudi més concretament en una etapa
o altra.
També se’ls demana si les hores en què els infants visualitzen les sèries infantils
repercuteixen en el seu rendiment escolar i per quin motiu, ja que és interessant
conèixer la vida de l’infant i quines conseqüències pot aportar en l’àmbit escolar, a
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nivell social, afectiu i cognitiu. D’aquesta manera, es podrà saber si els mestres
veuen que els alumnes descansen poc o bé les seves actituds són inadequades.
D’altra banda, també se’ls ha demanat si alguns alumnes imiten actituds dels
personatges de les sèries infantils que miren i en quins aspectes poden repercutir
aquestes actituds: en la relació amb els companys i mestres a través de
l’agressivitat, superficialitat i poca companyonia; o bé en el seu rendiment escolar,
tenint poca atenció i memòria en els aprenentatges.
A més, se’ls ha consultat si coneixen quines sèries infantils visualitzen els seus
alumnes, per tal de poder contrastar aquesta pregunta amb els qüestionaris de les
famílies i les entrevistes dirigides als infants i a les empreses de l’àmbit comercial.
En el buidatge d’aquest qüestionari s’han rebut 32 respostes. Els resultats obtinguts
d’aquest buidatge han estat els següents:
1. Quines edats ensenyes?
El 64,5% dels enquestats ensenyen a alumnes de Cicle Inicial, un 58,1% se situa en
l’etapa de Cicle Superior i un 48,4% ensenyen a alumnes de Cicle Mitjà. Per tant,
podem observar que els enquestats se situen en les tres franges d’edat, la qual cosa
suposa tenir una representació de tota l’etapa de l’Educació Primària.

Cicle Inicial
Cicle Mitjà

Cicle Inicial 20 64,5%
Cicle Mitjà 15 48,4%
Cicle Superior 18 58,1%

Cicle Superior

2. Creus que les hores en què els alumnes visualitzen les sèries infantils
repercuteixen en el seu rendiment escolar?
Un tant per cent força elevat, concretament un 46,9%, afirma que les hores en què
els seus alumnes visualitzen les sèries infantils afecta sovint en el seu rendiment
escolar, i un 40,6% afirma que algunes vegades. D’altra banda, un 9,4% respon que la
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visualització de sèries infantils repercuteix sempre en el seu rendiment escolar,
mentre que un 3,1% afirma que poques vegades.

Sempre 3 9,4%
Sovint 15 46,9%
Algunes vegades 13 40,6%
Poques vegades 1 3,1%
Mai 0
0%

3. Quin creus que podria ser el motiu?
El motiu pel qual la repercussió en el rendiment escolar varia depèn de diversos
factors: les hores de descans i les actituds dels alumnes. Un 74,2% dels enquestats
afirma que la visualització de les sèries infantils repercuteix en el rendiment escolar,
perquè els alumnes tenen actituds inadequades; un 45,2% respon que és degut a les
poques hores de descans; mentre que un 12,9% afirma que no sol observar cap canvi,
però que sempre pot haver-hi alguna excepció.
Perquè descansen...
Perquè tenen...

Perquè descansen poques hores 14 45,2%

En general no...

Perquè tenen actituds inadecuades 23 74,2%
En general no s'observa cap canvi,però sempre pot haver-hi alguna excepció

4 12,9%

4. Creus que algun alumne imita actituds dels personatges de les sèries infantils
que mira?
Pel que fa a l’alumnat envers la imitació de personatges de les sèries infantils que
mira, un 43,8% afirma que sovint es dóna aquesta situació, i un 37,5% de les persones
han respost que alguna vegada ho fan. Un 9,4% afirma que sempre es dóna aquesta
situació, mentre que un 3,1% creu que poques vegades. Per últim, un 6,3% afirma
que mai cap alumne/a imita actituds dels personatges de les sèries infantils que
mira.

Sempre 3 9,4%
Sovint 14 43,8%
Algunes vegades 12 37,5%
Poques vegades 1 3,1%
Mai 2 6,3%
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5. En cas d’haver seleccionat “sempre, sovint, algunes vegades o poques
vegades”, en quins aspectes creus que poden repercutir aquestes actituds?
De totes les persones enquestades, un 46,1% han respost que aquestes actituds
repercuteixen en la relació amb els companys i mestres: agressivitat, superficialitat i
poca companyonia; mentre que només un 10% afirmen que repercuteixen en el
rendiment escolar: poca atenció i memòria en els aprenentatges. Per últim, un 43,3%
han respost que es donen ambdues situacions.
En la relació amb els companys i mestres: agresivitat, superficialitat, poc companyerisme 14 46,7%
En el renddiment escolar: poca atenció i memòria en els aprenentatges 3
10%
En ambdues situacions 13 43,3%

6. Coneixes quines són les sèries infantils que mira els teus/teves alumnes?
Un 72,4% dels enquestats diu que el seu alumnat miren la sèrie infantil Bob Esponja,
un 69% afirma que el seu alumnat visualitza la sèrie de Peppa Pig, mentre un 48,3%
ha respost que visualitza la sèrie de Shin-Chan.
D’altra banda, el 31% afirma que el seu alumnat visualitza la sèrie de Monster High,
un 20,7% fa referència a la sèrie de Xai Shaun i un 24,1% diu que el seu alumnat
visualitza altres sèries infantils, com ara Patrulla Canina, Scooby Doo, Els Simpsons,
El món de Ben i Joli, Historias Corrientes, Gumball, Pokemon, Invizimals, Disney
Princeses iCarly, Jessie, Violetta i sèries d’adults com Hawaii 5.0 i Castle.

Shin Chan
Monster High
Bob Esponja
Peppa pig
Xai Shaun

Shin Chan 14
Monster High 9
Bob Esponja 21
Peppa pig 20
Xai Shaun 6
Un altre 7

48,3%
31%
72,4%
69%
20,7%
24,1%

Un altre
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4.2. Entrevistes
Per als infants i professionals de l’àmbit comercial del joc i la joguina s’han dut a
terme unes entrevistes de caire obert, amb la finalitat de saber el seu punt de vista
al voltant de les sèries infantils. Les entrevistes han estat de forma presencial i
digital.
Entrevistes als infants
La meitat de les entrevistes per als infants, de 6 a 12 anys, han estat presencials i les
altres s’han respost de forma digital. S’ha contactat amb famílies d’infants de
diverses comarques de Catalunya i amb associacions educatives, entre elles, Les Cent
Teies, per tal que fessin arribar les entrevistes digitals als propis nens i nenes.
Les preguntes han estat enfocades al voltant dels moments del dia en què miren les
sèries infantils, la franja horària i el nombre d’hores en què miren les sèries infantils
per tal de saber el grau d’importància.
Per una altra banda, s’han fet preguntes al voltant de les sèries infantils i
personatges preferits, per poder conèixer les sèries que tenen més demanda segons
els infants i comparar-les amb les que tenen més demanda en el mercat. També se’ls
ha demanat quins aprenentatges han obtingut després de mirar la sèrie infantil, per
conèixer quins són els valors educatius més explícits i que els propis infants poden
detectar.
D’altra banda, també es pot constatar si consulten els dubtes que tenen als seus
pares i així saber el grau de comunicació. Finalment, es pot conèixer si tenen algun
joc o joguina del seu personatge o sèrie preferida.
S’han portat a terme 17 entrevistes. Els resultats obtinguts d’aquest buidatge han
estat els següents:
1. Edat:
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S’han entrevistat infants de 7 a 12 anys. El 47% dels entrevistats tenen entre 7 i 9
anys i el 53% entre 10 i 12 anys.
2. En quins moments del dia mires alguna sèrie infantil?

El 70,6% dels entrevistats visualitza les sèries infantils a la tarda-vespre, mentre que
un 29,4% al matí i un 23,5% al migdia.
3. En cas que miris les sèries infantils a la tarda-vespre, en quines hores ho fas?

Un 68,8% visualitza les sèries infantils de 17h a 19h i un 31,3% de 19h a 21h. Per tant,
la majoria dels infants miren la televisió un cop finalitzada la jornada escolar.
4. Quantes hores dediques a mirar les sèries infantils diàriament?
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Un 82,4% dels infants visualitzen les sèries infantils menys de 2 hores diàries, mentre
que un 11,8% les mira durant 2 hores aproximadament i un 5,8% les visualitza més de
2 hores.
5. Quina és la teva sèrie preferida?
El 29,4% dels enquestats respon que la seva sèrie preferida és en Doraemon; un 17,6%
argumenta que és Tom i Jerry; un 11,7% diu que és Kung Fu Panda. També s’han
esmentat altres sèries infantils, com ara la Patrulla Canina, Cánviame, Entre
hermanos, Tito yayo, Campamento Kikiwaka, Star Wars Rebels i Bola de Drac, amb un
5,8% respectivament. Un altre 5,8% no respon a aquesta pregunta.
6. Quin és el teu personatge preferit? Sabries dir el perquè?
En el cas de la sèrie infantil de Doraemon trobem que un 11,7% prefereixen en
Doraemon per la seva butxaca màgica, un altre 11,7% destacaria la Shizuka per les
seves bones actituds i perquè sempre sap posar les paus, en canvi un 5,8% preferiria
en Nobita perquè sempre demana ajuda i els sembla graciós.
Pel que fa a la sèrie infantil de Tom i Jerry, un 17,6% preferirien en Tom perquè és
més intel·ligent que en Jerry, el qual remarquen com a dolent i que sempre fa
trampes.
D’altra banda, també trobem, amb un 5,8% respectivament, que alguns infants
escollirien en Chase de Patrulla Canina perquè sap fer de policia i és espia; en Po de
Kung Fu Panda; i en Goku de la Bola de Drac perquè és espavilat.
Tan sols un 5,8% diu que no té cap personatge preferit i un altre 5,8% que en té varis
i no especifica. En canvi, un 17,6% comenten altres personatges de sèries infantils
que no han aparegut a la pregunta anterior, com ara, Mortadelo de Mortadelo y
Filemón, perquè és molt divertit; Pizza Steve, perquè és força cregut i Kainan de
Kainan High.
7. Què has après mirant la teva sèrie preferida?
Més de la meitat dels entrevistats (64,7%) argumenten que en les sèries infantils
aprenen les possibilitats del treball en equip, a tenir en compte la companyonia, a
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saber-se respectar, a no barallar-se ni a discutir per petites coses. També parlen del
valor de la família i el fet que sempre hi ha algú disposat a ajudar.
Per una altra banda, també es comenta (11,7%) que no ens hem de rendir mai i que
no val la pena tenir por. Mentre que un 17,6% diu que les sèries infantils sempre
acaben bé i que sol guanyar el bo.
Un 5,8% no ha sabut localitzar un aprenentatge mirant les sèries infantils.
8. Quan tens algun dubte sobre la sèrie infantil que has mirat o no has entès
algun fragment, fas preguntes als teus pares?
Un 47% respon afirmativament dient que sí que demana els dubtes als seus pares. En
canvi, un 11,7% diu que a vegades. Per tant, més de la meitat dels entrevistats solen
demanar dubtes i preguntes als seus pares. Per una altra banda, un 35,3% dels
entrevistats comenten que no demanen dubtes als seus pares. En excepció, un 5,8%
diu que sol comentar-ho a la seva germana, la persona que mira la sèrie infantil amb
ella.
9. Tens algun joc o joguina del teu personatge o sèrie preferida?
Un 70,5% dels enquestats no té cap joc o joguina del seu personatge o sèrie
preferida. Un 23,5% dels enquestats respon afirmativament a la pregunta, de manera
que sí que té algun joc o joguina del seu personatge o sèrie preferida. Un 5,8%
respon que li agradaria tenir algun joc o joguina del seu personatge o sèrie preferida,
però que encara no en té cap.
Entrevistes als professionals de l’àmbit comercial
La finalitat de les preguntes de l’entrevista dirigida als professionals de l’àmbit
comercial és la d’aprofundir en el coneixement dels jocs i les joguines que hi ha al
mercat, les que tenen les empreses comercials i que han obtingut més demanda,
saber les diferències de gènere i preu, en cas que n’hi hagi i conèixer
l’acompanyament de les famílies a l’hora d’escollir un joc o joguina.
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Les entrevistes han estat enviades digitalment a diversos comerciants. Hem rebut
resposta positiva de l’empresa Kid’s Cluster, a partir de la qual diversos comerciants
l’han omplert. També s’ha portat a terme una entrevista presencial amb Joguines
Gargamel. D’altra banda, les empreses Kinuma i Devir han col·laborat en les
respostes de les entrevistes digitals.
Les preguntes de l’entrevista als professionals de l’àmbit comercial han estat
destinades a parlar sobre les joguines de personatges o sèries infantils que tenen les
botigues, i les joguines relacionades amb sèries infantils que més demanda tenen,
per tal de conèixer, de primera mà, el mercat del joc en les sèries infantils i saber
quines són les joguines amb més demanda i així detectar la seva relació amb les
investigades a l’estudi.
D’altra banda s’ha demanat si s’observen diferències de preu entre joguines d’unes
sèries o d’unes altres, i d’aquesta manera afirmar o descartar possibles diferències.
La tipologia (individual o en equip) de joc que es ven també ha estat important per
saber quins valors implícits estan presents en el tipus de joc i, a partir d’aquí, quins
altres valors s’entreveuen i creuen que es treballen.
També ha estat necessari saber si existeixen diferències de gènere entre unes
joguines o altres i si aquest aspecte implicaria una diferència de preu. Finalment, ha
estat rellevant conèixer l’actitud que mostren els pares a l’hora de comprar una
joguina amb el seu fill/a i investigar el tipus d’acompanyament que realitzen.
En total s’han realitzat 16 entrevistes. Els resultats obtinguts d’aquest buidatge han
estat els següents:
1. Quines joguines d'algun personatge o sèrie infantil teniu?
Un 18,7% dels entrevistats han respost que no tenen joguines comercials, sinó que
s’especialitzen en joguines de la pròpia marca o tenen joguines de fusta o d’altres
materials. De totes maneres, un 12,5% solen tenir en Mic del Club Super 3.
Les joguines de personatges de sèries infantils que estan presents en les altres
empreses són les següents: Patrulla Canina (68,7%), Peppa Pig (62,5%), Frozen (50%),

COL•LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA

36

Mic (43,7%), Miles del futuro (43,7%), Tortugues Ninja (37,5%), Buscando a Dory
(37,5%), Thomas (31,2%), Star Wars (31,2%), Zootrópolis (25%), Soy Luna (18,7%),
Heidi (18,7%), Blazer (18,7%), Masha y el oso (18,7%), Invizimals (18,7%), Dora la
Exploradora (12, 5%), Caillou (12, 5%), Doraemon (12, 5%), Pocoyó (12, 5%). Algunes
empreses

tenen

les

següents

pel·lícules

infantils:

Avengers

(12,5%),

Los

Descendientes (12,5%), The secret life of Pets (12,5%), Minions (12,5%) i Cars (12,5%).
D’altra banda, hi ha altres joguines de sèries infantils i dibuixos animats que estan
presents, amb un 6,2% cadascuna d’elles: Dra. Juguetes, Princesa Sofia, Princeses
Disney, Monster High, Monster University, Superherois, Los jinetes de mema,
Pokémon, Personatges Marvel, Gorjuss, Spiderman, Súper 4 de Playmobil, My Little
Pony, Planes, Inside Out, Sendokai, The Croods, Good Dinosaur, Dragons, Micky
Mouse, Barrufets i Bola de Drac.
Per tant, podem veure que la Patrulla Canina és la joguina que està més present en
la mostra enquestada, seguida de la Peppa Pig i Frozen.
2. Quines són les joguines relacionades amb les sèries infantils que tenen més
demanda?
De 16 entrevistats un 62,5% afirmen que la joguina amb més demanda és la Patrulla
Canina. D’altra banda, Frozen és la segona amb més demanda amb un 25% i els
materials d’en Mic amb un 18,7%; amb un 12,5% trobem la Peppa Pig, Blaze, la Dori i
Star Wars; amb un 6,2% es troben els Superherois, les peces de Lego i Soy Luna.
Un 12,5% de les empreses també han comentat que els llibres, els trencaclosques, els
jocs, nines i ninos d’acció i d’ambients i ninos de plàstic amb els seus complements
són els que tenen més demanda. Un 6,2% dels entrevistats també ha dit que cap, ja
que tenen la seva marca pròpia.
Alguna empresa comenta que quan es posa de moda una sèrie els nens i nenes
demanen tot allò que estigui relacionat amb els personatges del moment, però
potser les joguines que tenen més acceptació són els ninos de plàstic amb els seus
complements.
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3. De les anteriors, quina és la que s'ha venut més aquest últim any?
La Patrulla Canina és la joguina amb més demanda aquest últim any. En canvi, Mic,
Star Wars i Frozen també han estat força venudes en els últims anys, però marquen
una clara diferència respecte la Patrulla Canina.
4. S'observa algun tipus de diferència, respecte el preu, entre joguines d'unes
sèries o d'unes altres?
Un 56% dels enquestats asseguren que no hi ha diferència de preus respecte unes
joguines o altres, ja que depèn de la categoria o tipus de producte, o bé, segons els
distribuïdors.
Un 25% afirma que hi ha diferència de preu respecte unes joguines o altres. Un 12,5%
comenten que els joguets de la Patrulla Canina tenen un cost de venda més elevat
respecte altres joguines i un 6,2% comenta que possiblement sigui per la novetat. Un
altre 6,2% comenta que els productes dirigits als infants més petits són més
assequibles. Un 12,5% comenten que no tenen la suficient experiència per a
respondre la pregunta.
5. Quina tipologia (individual o en equip) de joc es ven amb aquestes joguines?
Un 62,5% assegura que la tipologia de jocs és força individual, de manera que no es
sol treballar el joc cooperatiu.
Un 6,2% comenta que solen ser joguines de joc simbòlic i algun joc de taula per jugar
amb equip.
D’altra banda, trobem un 25% dels entrevistats que adopten altres tipus de respostes
relacionades amb què són jocs de construcció, jocs educatius per a nens de 2-5 anys,
o bé tenen figures, ninos, trencaclosques, pilotes, patinets, galledes i jocs
d’aprenentatge. Un 6,2% comenta que no en té coneixement.
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6. Quins valors creus que es mostren a les joguines relacionades amb les sèries
infantils?
En general, la majoria de les respostes argumenten que es tenen en compte els
valors educatius, com ara el treball en equip, el cooperativisme, la companyonia,
l’amistat, la generositat, el respecte, la superació...També es comenta que hi ha
jocs d’ambient i d’imitació.
Alguna resposta també concreta que els valors són els que es representen a la sèrie i
que la joguina és una imatge dels valors.
Tot i així, hi ha algunes respostes enfocades a la manca de valor afegit que hi ha en
alguns joguets comercials, de totes maneres, opinen que en el cas d’en Mic hi ha un
aprenentatge del medi ambient, el valor de l’amistat i les cançons infantils que
s’ensenyen, o bé que en el cas de la Patrulla Canina es potencia el treball en equip,
l’amistat i la companyonia.
7. Quins tipus de joguines relacionades amb les sèries infantils demanen més les
nenes? I els nens? N'hi ha alguna en què no s'apreciï la diferència de gènere?
En general, es comenta que les nenes solen demanar més aviat nines, accessoris com
ara collarets, diaris, maquillatge, manualitats...en canvi, els nens demanen ninos
amb els seus complements, màscares, eines, figures i vehicles d’acció.
En el cas de les nenes solen escollir més els personatges i jocs de Frozen, Soy Luna,
Peppa Pig, My Little Pony, i els nens solen demanar les Tortugues Ninja, Miles, Blaze i
Bola de Drac.
En el cas de la Patrulla Canina hi ha un 18,7% dels entrevistats que opina que sí que
hi ha diferència de gènere, decantant-se pel sector masculí, en canvi un 25% dels
entrevistats creu que és força neutral.
De totes maneres, una gran majoria comenta que en algunes sèries infantils no hi ha
massa diferència de gènere, com ara en el cas de la Patrulla Canina, Pocoyó,
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Buscando a Dora i Mic. També s’ha comentat el cas de Zootrópolis, tot i que és una
pel·lícula de dibuixos animats.
Alguns afirmen que en el cas de jocs de construccions no hi ha tanta diferència de
gènere.
8. S'aprecia alguna diferència de preu entre les joguines més venudes per les
nenes i pels nens?
El 93,7% dels entrevistats comenten que no aprecien diferència de preu entre les
joguines més venudes pels nens i nenes i que possiblement sigui per un tema de
marques o distribucions, però que no es veu en el mercat. Un 6,2% argumenta que ho
desconeix.
9. A l'hora d'escollir la joguina, observes que els pares guien i acompanyen els
seus fills en aquest procés? En aquest cas, veus alguna situació en què els pares
prohibeixin alguna joguina al seu fill/a?
Un 62% dels entrevistats argumenten que els pares solen acompanyar els seus fills a
l’hora d’escollir un joc o joguina, tot i que comenten que els pares marquen bastant
els fills en la presa de decisió. D’altra banda, un 6,2% comenta que les famílies
acompanyen els fills en l’elecció d’una joguina dins del pressupost establert.
També hi ha pares que aconsellen els nens a l’hora d’escollir una joguina o altra,
però que el nen acaba decidint el que vol i el pare ho compra. La majoria comenten
que a mesura que els nens es fan més grans, observen que els pares decideixen
menys.
Un 31% comenten que els nens solen ser els responsables d’escollir les seves joguines
i els pares poden prohibir en cas que vegin que aquella joguina no s’ajusta al
pressupost establert o que sigui molt diferenciada dels valors familiars. També es
comenta que algunes botigues recomanen i orienten alguns productes segons les
necessitats de cada família.
Un 6,2% comenta que no té contacte amb les famílies.
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5. ANÀLISI SEGONS ELS VALORS QUE APORTEN
S’ha fet un anàlisi de 16 sèries infantils segons les edats que són recomanades pels
canals televisius i, en cadascuna d’elles, s’ha analitzat els valors que aporten als
infants.
En primer lloc, es resumeixen els canals televisius i les hores d’emissió de cadascuna
de les sèries infantils.
SÈRIE INFANTIL
POCOYÓ

CANAL TELEVISIU
Clan TV

Dies entre setmana: 16h.

Canal Súper 3

Programacions especials:
Dissabte: 12h, 19h.
Diumenge: 12h, 19h, 20h.

Clan TV

Dilluns-divendres: 12h.

XAI SHAUN

ABELLA MAIA

HORA D’EMISSIÓ*

Nickelodeon

Dies entre setmana: 12h-13h.
Dissabte i diumenge: 6h, 7h.
Dies entre setmana: 9h
Dissabte i diumenge: 9h

CAILLOU

Clan TV

JUAN Y TOLOLA

Clan TV

Dilluns-divendres: 7h.

Clan TV

Dies entre setmana: 17:30h.
Dissabte i diumenge: 10h, 16-17h.

Nickelodeon

Dissabte i diumenge: 8h.

PATRULLA CANINA

PEPPA PIG

Clan TV
Clan TV

BOB ESPONJA

BOLA DE DRAC
DORA LA EXPLORADORA

Dies entre setmana: 12h, 16:30h.
Dissabte i diumenge: 8h, 12h, 17h.
Dies entre setmana: 8h, 13-14h, 20-21h.
Dissabte i diumenge: 14-15h. Diumenge: 20-21h.

Nickelodeon

Dissabte: 8-9h, 14h, 23h.

Canal Súper 3

Dies entre setmana: 15h

Clan TV

Programacions especials.

Canal Súper 3
DORAEMON
Boing

Dies entre setmana: 7-8h
Dissabte i diumenge: 9-10h, 11-12h.
Dies entre setmana: 7-8h, 13h-14h, 17-18h, 20h.
Dissabte i diumenge: 9h, 18h.

Antena 3

Dilluns-diumenge: 14h-15h.

Neox

Dilluns-diumenge: 21-22h.

Disney XD

Dies entre setmana: 6h, 9-10h, 23h.
Dissabte i diumenge: 6h, 8h, 12h, 23h.

Clan TV

Dilluns-divendres: 20h.

Boing

Programacions especials.

Canal Súper

Dies entre setmana: 13-14h.

Neox

Dissabte i diumenge: 6h.

Canal Súper 3

Dies entre setmana: 13-15h, 20-21h.
Dissabte i diumenge: 20-21h.

ELS SIMPSON

INVIZIMALS

MONSTER HIGH

SHIN CHAN

TOM I JERRY

Taula d’elaboració pròpia
*Les hores que estan entre una hora i l’altra separades per un guió significa que s’emet més d’un capítol
durant aquella hora.

COL•LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA

41

A continuació, s’exposen els indicadors que s’han tingut en compte per analitzar els
valors presents a les sèries infantils analitzades.
INDICADORS
ROLS DE
GÈNERE

SÈRIES INFANTILS RELACIONADES
En la sèrie de Caillou els pares de l’infant comparteixen les tasques domèstiques i també hi és present la
figura dels avis.
El valor de la família està present a la sèrie infantil de Shin Chan, no obstant, es potencia la diferència de
gènere entre els membres de la família.
En el cas de la sèrie infantil de Shin Chan el protagonista mostra una obsessió per la sexualitat.

SEXUALITZACIÓ

En la sèrie de Monster High es promou la hipersexualització, fet que podria comportar que les nenes i noies
preadolescents es fixin en la part estètica de la figura femenina de la sèrie, facin canvis en la seva actitud
essent més individualistes i s’accelerin els processos de maduració.
La sèrie infantil de Bola de Drac transmet el culte al cos amb la conseqüent problemàtica que en els
adolescents, sobretot en el cas dels nois, pot provocar la vigorèxia.

CULTE AL COS

L’exhibicionisme està present a la sèrie infantil de Shin Chan en la majoria de les situacions que el
protagonista viu.
A Monster High apareix la necessitat de l’exhibicionisme corporal donant especial importància a l’estètica
física, fent referència a la bellesa i la joventut. La superficialitat també és un valor que apareix en la sèrie.
L’emoció principal que envolta les sèries infantils de Pocoyó, Xai Shaun, Caillou i Abella Maia és positiva, ja
que en la majoria de les situacions que viuen els personatges hi apareixen valors educatius i es promou la
motivació i la confiança. A més, els personatges semblen transmetre felicitat i alegria.

EMOCIONS
(POSITIVES O
NEGATIVES)

El caràcter general de la sèrie de Bola de Drac desperta interès per la innovació i la visió futurista. No obstant,
a través de la ràbia i la venjança dels personatges es transmet violència per resoldre qualsevol conflicte.
En el cas de la sèrie infantil de Shin Chan es potencia les faltes de respecte i les paraulotes vers la família i les
persones que envolten el protagonista.
En el llenguatge de la sèrie infantil de Bob Esponja apareixen aspectes com la impaciència, la impulsivitat i la
manca de sentit en algunes de les situacions.
La companyonia està molt present a la sèrie del Xai Shaun, ja que l’ovella protagonista utilitza la
intel·ligència per ajudar i intentar trobar la millor solució a qualsevol situació que viu amb el ramat.
En la sèrie Abella Maia es té molt present l’amistat, el treball en equip i la cooperació entre els personatges,
ja que totes les problemàtiques sorgides es resolen en grup. També deixen entreveure que, quan els
personatges van units i tenen un respecte i una confiança entre ells, arriben molt més lluny.

CONVIVÈNCIA I
CIVISME

En les sèries infantils de Peppa Pig i Juan y Tolola apareixen personatges que viuen situacions vivencials i reals
i això pot ajudar a que l’infant, a l’hora de visualitzar la sèrie infantil, estigui més motivat i amb més ganes
d’experimentar la vivència quotidiana que ha viscut el seu personatge preferit. D’aquesta manera, hi és
present l’aprenentatge de temes importants per la societat com pot ser l’alimentació o el reciclatge,
mitjançant la imaginació i l’aprenentatge.
A la sèrie infantil de Patrulla Canina es dóna importància al fet que el treball en equip, l’ajuda als altres,
l’amistat i la companyonia són essencials per aconseguir una missió.
En el cas de Dora la exploradora apareix la col·laboració de la protagonista per solucionar algun enigma o
situacions que se li plantegen.
Per als personatges dels Simpson es valora la unió de la família i la reflexió en la resolució de conflictes.
En la sèrie dels Invizimals el treball en equip és important, però també hi ha lluites entre els personatges.
La protagonista Abella Maia té en compte la igualtat entre els personatges i entre els quals hi ha un respecte
mutu, tenint present la diversitat de cadascú segons les seves habilitats.

TOLERÀNCIA I
RESPECTE A
LA DIFERÈNCIA

En la majoria dels episodis de la sèrie de Doraemon existeix bullying cap a la persona més dèbil, Nobita, el
protagonista de la sèrie.
En la sèrie Simpson hi ha situacions en què es ridiculitza persones i famílies pel seu aspecte, cultura o religió.
En el cas de Tom i Jerry la resolució de conflictes és sempre a través de la violència i la venjança.
A la sèrie de Pocoyó el protagonista aprèn mitjançant l’experimentació essent el protagonista del seu
aprenentatge. És a través de l’esforç i la superació que viu diferents situacions.
En la sèrie de Caillou s’educa a l’infant al voltant de situacions relacionades amb l’esforç, la responsabilitat i
la superació de reptes.
A Peppa Pig, en alguns moments, en Georges, el germà de la protagonista, aconsegueix allò que vol plorant.

ESFORÇ I
SUPERACIÓ

En el cas de la sèrie infantil de Doraemon, el protagonista, en Nobita, intenta alliberar-se dels problemes de
diferents maneres, sense afrontar-se a les situacions viscudes i superar-les.
A Bola de Drac hi és present el poder de superació i de força de voluntat, així com l’esforç i el treball per
aconseguir un desig en equip.
En el cas de la sèrie dels Simpson, pels adults és una crítica de la societat actual que pot ajudar a reflexionar;
en canvi, pels infants pot contribuir a imitar actituds dels personatges que tenen a veure amb la poca
predisposició i manca d’esforç en diferents moments de la vida quotidiana.

COL•LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA

42

Un cop relacionats els indicadors amb les pròpies sèries, es fa una breu descripció de
cadascuna de les sèries infantils analitzades classificades per edats, segons la
recomanació que fa la mateixa sèrie infantil.
EDUCACIÓ PREESCOLAR (0-3 ANYS)

POCOYÓ

XAI SHAUN

En la sèrie es poden veure un seguit de valors positius tant per a l’infant, com pels seus
cuidadors/es. En efecte, els infants que visualitzen aquesta sèrie es poden identificar amb
en Pocoyó, ja que és un nen molt petit i, a més, el narrador i ell estan en constant
interacció amb el públic, fet que permet que es puguin endinsar dins el seu món amb més
facilitat. Pocoyó se centra en el fet d’ensenyar a aprendre, és a dir, el narrador prefereix
que en Pocoyó descobreixi per ell mateix per a què serveixen les coses a través de
l’experimentació i amb la seva ajuda, enlloc de dir-li directament per a què serveix aquella
cosa. És per això, que pels pares i mares, avis i àvies o cuidadors/es dels infants, és una
sèrie interessant per adquirir diferents tècniques de com educar i ensenyar als fills i filles.
D’altra banda, es pot detectar certa solitud per part del protagonista pel fet que no
aparegui la figura de la família.
El xai Shaun és una sèrie animada mitjançant la tècnica coneguda com stop-motion. La
ovella mostra intel·ligència humana, creativitat i temperament propi d’una comèdia
situacional, amb conflictes que han de solucionar entre tots els animals de la granja, abans
que vingui el granger. El xai Shaun viu situacions força reals pel que fa a un ramat
d’ovelles, sempre utilitza la intel·ligència per ajudar i intentar trobar la millor sortida de
qualsevol situació. Entre els personatges hi apareix companyonia i el fet d’ajudar-se el dia
a dia.

EDUCACIÓ INFANTIL (3-5 ANYS)

ABELLA
MAIA

CAILLOU

JUAN Y
TOLOLA

PATRULLA
CANINA

PEPPA PIG

La història se centra en les aventures de Maia, una jove abella inquieta, aventurera, que es
fa preguntes i que es mou en un entorn atapeït de tota mena d'insectes i altres bestioles.
Maia és enviada per l'abella reina a buscar pol·len per al seu rusc. En aquesta tasca Maia,
juntament amb el seu inseparable amic Willi, l'abellot, descobreix un món nou al seu
voltant i inicia amistat amb nombroses criatures del bosc. Maia és un personatge que
sempre intenta ajudar els animals que troba pel bosc
Caillou és un nen de quatre anys d’edat que es diverteix en el petit món que el rodeja.
Sota la protecció dels seus pares, la seva germana, els avis i amics, Caillou descobreix un
món i viu les diferents situacions que el rodegen. En les vivències de Caillou s’observa que
el pare i la mare comparteixen les responsabilitats de la casa. El llenguatge que s’utilitza
és adequat i proper per a la seva edat.
Juan és la figura responsable i reflexiva, que fa entrar en raó, i ajuda a la seva germana
Tolola, quan ho necessita; per exemple, a través de fantàstiques històries li ensenya a
Tolola i li explica perquè és convenient menjar verdures.
En aquesta sèrie no apareix mai la figura paterna, de totes maneres, Juan i Tolola sempre
parlen del que els seus pares els havien dit que fessin. També cal destacar, l’aprenentatge
de temes importants per la societat i, en concret, pels infants, com pot ser l’alimentació o
el reciclatge, mitjançant la imaginació i l’aprenentatge compartit entre Tolola, la
protagonista, i el seu germà Juan.
En Ryder és un nen de 10 anys, expert en la tecnologia, que rescata els cadells i els
ensenya a cadascun d’ells a treballar en equip, utilitzant habilitats per participar en
missions de rescat i ajudant als demés. En aquesta sèrie infantil es pot observar com el
treball en equip, la companyonia, l’ajuda i l’amistat són importants per aconseguir una
missió.
És la sèrie infantil d’una porqueta anglesa, la qual té diferents aventures amb la seva
família. La Peppa viu diferents situacions força reals en què qualsevol infant s’hi podria
trobar. Ex: visitar l’hort dels avis, feina dels pares...Hi ha presents diferents valors com el
respecte, la confiança, la companyonia i l’estima entre els personatges de la sèrie. La
protagonista mostra un caràcter inestable, essent tossuda en alguns moments i amb poc
control de les emocions. Alguns cops, el seu germà Georges també aconsegueix les coses
plorant.

*Les sèries infantils anteriors que són proposades per les edats d’Educació Infantil, com són Abella Maia,
Peppa Pig i Juan y Tolola, també es podrien mirar en les primeres edats d’Educació Primària.
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EDUCACIÓ PRIMÀRIA (6-12 ANYS)

BOB
ESPONJA

BOLA DE
DRAC

DORA LA
EXPLORADORA

DORAEMON

En Bob és una esponja de mar que viu al fons del mar Pacífic. S’interpreta una societat al fons del mar en
què no hi ha massa normes i on el protagonista viu diferents aventures amb els seus amics i companys. Hi
ha manca de sentit en la comunicació dels personatges i en diferents moments de la sèrie infantil
apareixen valors d’impulsivitat i impaciència entre els personatges. Alguns cops, el llenguatge i les
expressions no afavoreixen el desenvolupament de l’infant, ja que la sèrie pertocaria ser visualitzada per
un públic adult.
La sèrie tracta d’un nen anomenat Goku provinent d’un altre planeta que és criat per un ancià. L’objectiu
d’en Goku és trobar 7 esferes arreu del món. Com que hi ha altres personatges interessats en les esferes,
el nen ha d’entrenar-se dur en arts marcials i participar en tornejos per convertir-se en un jove fort i amb
capacitat d’estar en les mateixes condicions que els seus contrincants. Un dels valors positius és la
superació i força de voluntat, així com l’esforç i el treball per aconseguir un desig. Goku és un personatge
bo i solidari, que cuida dels seus amics i entre tots lluiten per salvar el món d’algun desastre. Cal destacar
la quantitat de violència que transmet la sèrie i la falta de pietat en moltes ocasions cap a l’altre, el fet
de barallar-se es considera important i indispensable per poder seguir el camí, les qüestions es resolen a
través de baralles. La sèrie abasta una franja d’edat àmplia, d’aquesta manera, en l’etapa de
l’adolescència podria provocar vigorèxia, sobretot en el cas dels nois. D’altra banda, el caràcter general de
la sèrie desperta interès per la innovació i la visió futurista.
La Dora és una nena de set anys a qui li encanta jugar a fer d’exploradora amb el seu amic. La sèrie
infantil tracta de la relació entre ella i el seu amic, la qual es comunica en castellà i anglès. És una nena
que sap col·laborar per solucionar algun enigma o situacions vivencials que se li plantegen amb una actitud
positiva. La sèrie recorda a un videojoc interactiu a on la protagonista requereix de l’ajuda dels
espectadors per interaccionar amb ells i trobar una solució conjunta. D’altra banda, al llarg de la sèrie no
apareixen persones de la seva família.
En Nobita és un nen japonès que viu amb un gat còsmic. Se’l pot considerar un gat robot dotat de poders
especials. Té una butxaca màgica, d'on surten tots els somnis que qualsevol nen o nena voldria veure
realitzats. En Nobita viu un munt d’aventures diàries amb en Doraemon. En la sèrie es transmet el valor de
l’amistat en general, no obstant, en la majoria dels episodis existeix bullying cap a la persona més dèbil, i
aquesta, enlloc de fer front als problemes directament, es busca la manera d’alliberar-se d’ells. En Nobita,
sempre intenta aconseguir el que vol de diferents maneres i alguns cops és poc conseqüent amb els seus
actes i amb els consells de Doraemon. Cal tenir present que l’origen de la sèrie és d’una cultura diferent a
la nostra, a on els rols i les maneres de fer són distintes.

ELS
SIMPSON

La família dels Simpson és una mica peculiar formada per en Homer (pare), la Marge (mare), la Lisa (filla),
en Bart (fill) i la Maggie (filla petita). Respecte als personatges, en Bart és un nen que sempre està
involucrat en conflictes; la Lisa és molt intel·ligent, però presenta problemes emocionals; la mare té molta
paciència i no sol enfadar-se; en canvi el pare és una persona mandrosa i amb poca cultura, tot i ocupar
càrrecs de molta responsabilitat. En els episodis es relaten les històries que viu la família en el seu dia a
dia.

INVIZIMALS

En Hiro, la Lima i en Sam són tres nois que pertanyen a l'Aliança de caçadors d'Invizimals. Cada un d'ells fa
una vida normal, però cada cop que reben una trucada de l'Aliança hauran de viatjar al món dels Invizimals
per enfrontar-se a una nova missió i ajudar a alguna d'aquestes fabuloses criatures. Els personatges es
basen en la tecnologia per crear situacions noves, treballen en equip i en determinats moments lluiten per
aconseguir quelcom.

MONSTER
HIGH

Sèrie basada en un institut en el qual estudien els fills i filles dels monstres més reconeguts. Les
protagonistes són un grup de noies adolescents que comparteixen afició per la moda i pertanyen al club
d’animadores. Es podria dir que promou la hipersexualització sobretot en nenes que es troben en la
preadolescència, ja que fomenta els codis i les doctrines que representa que han d’aprendre, sobre la
moda, el comportament i altres aspectes relacionats amb la superficialitat i el sexisme.

SHIN
CHAN

TOM I
JERRY

Aquesta és una sèrie basada en la vida d’un nen japonès de 5 anys. El valor de l’amistat hi és present, ja
que en Shin Chan passa els dies a l’escola compartint experiències amb els seus amics i amigues, els quals
sempre estan per ajudar-lo i animar-lo. D’altra banda, també potencia, tot i que amb caires sexistes, el
valor de la família i la importància de cuidar els uns dels altres i mantenir-se units. No obstant això, es
potencia les faltes de respecte vers la família i l’entorn, dir paraulotes, practicar l’exhibicionisme i ser
violent. Indirectament, es transmet el masclisme des d’un punt de vista humorístic.
Tom i Jerry són dos personatges animats, un gat (Tom) i un ratolí (Jerry), que van protagonitzar un gran
número de curtmetratges. El ratolí Jerry no necessita que el gat no hi sigui per poder passejar lliurement
per la casa. És més, en Jerry és feliç corrent davant d'en Tom i qualsevol moment és bo per buscar-li les
pessigolles. En aquesta sèrie es pot observar que hi ha una venjança constant entre els dos personatges,
tot i que quan van units arriben molt més lluny que quan van per separat. El llenguatge no verbal és poc
adequat pels infants i en diversos moments apareix poc respecte entre ells.
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6. VALORACIÓ I CONCLUSIONS
Partint del marc teòric i fent referència a tots els apartats estudiats en l’anàlisi es
poden extreure diverses conclusions.
Respecte als qüestionaris a les famílies i les entrevistes als infants, un percentatge
elevat mira les sèries infantils a la tarda-vespre. Els infants comenten que visualitzen
les sèries infantils després de l’horari escolar, mentre que les famílies exposen que
els seus fills les visualitzen més tard (de 19h a 21h).
Tant les famílies com els infants coincideixen en què un 82% dels entrevistats
visualitza les sèries infantils menys de 2 hores al dia, tot i que pot comprendre algun
àpat, ja que més de la meitat de les famílies reconeixen haver vist alguna sèrie
infantil durant els àpats.
Referent a les sèries infantils més vistes i amb més demanda, es pot detectar que la
sèrie infantil amb més demanda aquest últim any és la Patrulla Canina, una sèrie
infantil amb un seguit de valors que fomenten la cooperació, el treball en equip i
l’amistat.
No obstant, la majoria d’infants entrevistats visualitzen Doraemon i Tom i Jerry,
dada que coincideix amb les respostes de les famílies enquestades; a més comenten
que la Peppa Pig, Bob Esponja, Shin Chan i Xai Shaun són de les més vistes pels seus
fills, dada que també coincideix amb les respostes dels mestres enquestats.
Més de la meitat dels infants entrevistats argumenten que en les sèries infantils
aprenen les possibilitats del treball en equip, a tenir en compte la companyonia, a
saber-se respectar, a no barallar-se ni a discutir per petites coses. També parlen del
valor de la família i el fet que sempre hi ha algú disposat a ajudar.
S’ha pogut constatar que un 70% aproximat dels enquestats visualitzen les sèries
infantils amb els seus fills de forma periòdica i dialoguen amb ells sobre les
situacions que viuen els personatges. Al mateix temps, han respost que alguna
vegada prohibeixen algun fragment al seu fill/a, pels valors que aporten.
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Després de valorar els qüestionaris dels mestres, els quals més de la meitat ensenyen
a l’etapa de Cicle Superior, la hipòtesi quedaria confirmada, ja que més d’un 70%
dels mestres enquestats afirmen que alguns alumnes imiten actituds dels personatges
de les sèries infantils que miren i aquest és un fet que pot repercutir en la relació
amb els companys i mestres i en el rendiment escolar.
També s’ha pogut detectar que alguns infants tenen joguines del seu personatge
preferit, però és una dada que va independent al moment del dia en què miren la
sèrie infantil o al nombre d’hores que hi dediquen.
Un 62% dels comerciants entrevistats afirmen que els jocs relacionats amb les sèries
infantils solen ser individuals i que és a partir d’aquí que els nens juguen entre ells.
De totes maneres, la majoria de les respostes argumenten que en bastantes joguines
es tenen en compte valors educatius, com ara el treball en equip, el cooperativisme,
la companyonia, l’amistat, la generositat, el respecte, la superació...
A més, es comenta que la majoria de les vegades hi ha una diferenciació entre les
joguines dels nens i les de les nenes, menys en alguna sèrie, com ara, la Patrulla
Canina, en què un 25% dels entrevistats creuen que és força neutral. En general, es
creu que en les sèries infantils de la Patrulla Canina, Pocoyó, Buscando a Dora i Mic
no hi ha massa diferència de gènere.
Respecte a la diferència de preu entre unes joguines o altres, més de la meitat dels
comerciants entrevistats afirmen que no n’hi ha, mentre que un percentatge menor
comenta que la Patrulla Canina té un cost força elevat.
D’altra banda es comenta que la majoria dels pares solen acompanyar els seus fills a
l’hora d’escollir un joc o una joguina, tot i que pel que sembla les famílies solen
dirigir al fill/a cap al joc que voldrien, segons els valors familiars i el pressupost
establert.
Si ens fixem en la visió dels experts, es creu que perquè l’infant creixi amb seguretat
i confiança necessita l’acompanyament de l’adult en el joc i en els diversos moments
en què mira una sèrie infantil, des de veure la sèrie amb ell, fins a mantenir un
diàleg proper sobre el seu personatge preferit, la situació que més li ha agradat o
com s’ha sentit.
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Prospectiva:
Aquest treball es podria continuar a partir d’un estudi de casos on es podria observar
si el nen/nena aficionat a veure sempre la mateixa sèrie imita models de
comportament o no, quins són i si aquests són valors universalment reconeguts.
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7. PROPOSTES PEDAGÒGIQUES PER A LES FAMÍLIES
Un cop haver realitzat l’estudi i després d’haver detectat diferents factors, caldria
comentar diverses propostes pedagògiques per a les famílies.
En primer lloc, convé destacar que en el moment en què els infants visualitzen les
sèries infantils s’ha de tenir en compte una perspectiva pedagògica. D’aquesta
manera caldria tenir present diferents aspectes esmentats a continuació.
A través de l’acompanyament constant d’un adult ajudarem a l’infant a tenir un
coneixement més ampli i profund sobre allò que mira desenvolupant la seva
imaginació, creativitat, pensament crític i reflexió personal.
En segon lloc, l’infant se sentirà amb més seguretat i confiança i, per tant, la seva
fortalesa personal podrà créixer. Al mateix temps, el vincle entre pares i fills es
podrà enfortir.
En tercer lloc, l’ajudarem a millorar la seva expressió oral i a plantejar-se preguntes
sobre les situacions que els personatges de les sèries viuen. Aleshores, serà capaç de
diferenciar els rols que hi ha presents i d’interpretar les emocions i experiències
viscudes a través de les sèries i així ésser una persona més creativa i oberta.
D’aquesta manera, en el procés d’acompanyar l’infant, estarem potenciant a
desenvolupar les seves habilitats motrius, cognitives, afectives i socials.
Per una altra banda, cal tenir present la gestió del temps en la visualització de la
sèrie, sense impedir els moments en què la família pot establir un diàleg més proper
i profund, com podria ser durant els àpats.
També és important que a l’hora d’anar a comprar un joc o una joguina l’elecció es
faci pensant en el tipus de material; en l’edat de l’infant; que es pugui experimentar
i manipular; el fet que ajudi a desenvolupar la imaginació i la creativitat; i que
potenciï les habilitats cognitives, motrius i socials.
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És important escoltar l’infant en el moment d’escollir una joguina i dialogar-ne amb
ell abans d’anar a la botiga. Un cop allà, cal escoltar-lo i recordar entre tots el
perquè d’una joguina o altra, tenint presents els valors educatius i familiars.
De totes maneres, el més essencial de tot plegat és que puguem dedicar temps a
parlar amb l’infant i a escoltar allò que explica ajudant-lo i motivant-lo. En
definitiva, l’acompanyament d’un adult cap a un infant complementa el seu
aprenentatge per tal que sigui significatiu.
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8. FONTS DE CONSULTA
A continuació es descriu les fonts de consulta utilitzades per portar a terme l’estudi,
a més, dels mitjans de comunicació en què els experts del joc i la joguina del
Col·legi de Pedagogs han participat.
Publicacions
González Martínez, Cristina (2015). Els estereotips de gènere transmesos per les sèries
televisives dels canals infantils i les seves conseqüències en els ideals dels infants. Treball
d’investigació de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Webgrafia
Alguacil, Montserrat (2012). Francesco Tonucci:
http://www.pedagogs.cat/reg.asp?id=1332&i=ca&gd=96
Fernández, Francisco Javier (2004). Shin Chan, un compendio de contravalores:
http://www.ull.es/publicaciones/latina/20045825obregon.pdf
Ferré, Anna (2016). Això veig, això penso i així sóc:
http://www.pedagogs.cat/reg.asp?id=2708&i=ca
Ferré, Anna (2015). Reflexions Pedagògiques sobre el joc i la joguina:
http://www.pedagogs.cat/doc/Web_Eix_9.pdf
Ferré, Anna (2015). Temps per educar, temps per aprendre:
http://www.pedagogs.cat/reg.asp?id=2521&i=ca&gd=96
Gómez, Victòria (2014). Importància del joc en l’educació dels nens:
http://www.pedagogs.cat/reg.asp?id=2209&i=ca&gd=96
Pagès, Marta (2015). La infància al Nadal:
http://www.pedagogs.cat/reg.asp?id=2701&i=ca&gd=96
Pedrós, Núria (2014). Els primers companys de joc:
http://criatures.ara.cat/primers-companys-joc_0_1148285180.html
Reflexions pedagògiques sobre el joc i la joguina (2014):
http://www.pedagogs.cat/reg.asp?id=2205&i=ca&gd=136

Mitjans de comunicació
RAC 1 - Núria Pedrós: "Joguines: quantes i quines" (2016)
RÀDIO 4- Victòria Gómez Serés: "Com escollir la joguina adequada?" (2015)
El Punt Avui Televisió - Jordi Puig Voltas- "La violència en els videojocs" (2015)
EL MON A RAC-1 - Jordi Puig Voltas: "L´éxit de determinats dibuixos animats"(2014)
LA VANGUARDIA.ES- Victòria Gómez Serés: "Una joguina per a cada edat" (2014).
EL HUFFINGTON POST- Victòria Gómez Serés: "Quants regals ha de rebre un nen al Nadal?"
(2014)
RÀDIO 4- Victòria Gómez Serés: "Recomanacions als pares per escollir joguines" (2014)
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