
Taller en línia 

“Contra les fake news: 
verificació digital a l’aula” 

Com combatre la desinformació i fomentar el 
pensament crític des de l’escola del segle XXI 



 “Contra les fake news: verificació 
digital a l’aula” 

Taller en línia per a docents de Secundària per tal de combatre les fake news i 
fomentar el pensament crític en l’ús de les xarxes socials i la tecnologia 

Objectius 

La formació té com a objectiu ensenyar els i les participants les principals 
característiques del fenomen de la desinformació, formar-los en les tècniques i 
les eines de verificació en entorns digitals i dotar-los de recursos per implantar 
l’educació mediàtica en verificació digital a l’aula. Durant el curs, reflexionarem 
sobre què és la desinformació: com, qui i per què ens enganyen a xarxes socials 
i plataformes d’internet com també quines són les conseqüències legals, per a la 
salut pública, per a la vida política i per a altres àmbits. A més, aprendrem com 
verificar una informació, una fotografia, un vídeo o un compte de xarxes socials. 
Finalment, sabrem com funcionen els verificadors i presentarem diversos 
recursos pedagògics per treballar l’educació mediàtica en verificació digital a 
l’aula.  

Programa 

Sessió 1: La desinformació i les seves conseqüències. 2 de novembre 

Continguts:  
1. Desinformació: vocabulari essencial per conèixer el fenomen.
2. Com ens enganyen: deepfakes, shallowfakes i les mil maneres
d’entabanar.
3. El fenomen avui: qui ens enganya, com i per què.
4. Les conseqüències: legals, a la salut  pública, a la política i altres
àmbits.

Públic: Docents de Secundària de Catalunya 
Durada: 10 hores repartides en 4 sessions de 2,5 hores 
Dates: 2, 9, 16 i 23 de novembre 
Horari: De 17 h a 19.30 h 
Places: 30 màxim 

Coordina: Nereida Carrillo 



Sessió 2: Els fonaments de la verificació digital. 9 de novembre 

Ponent: Nereida Carrillo 
Continguts:  

5. Com contrastar una informació.
6. Com verificar una fotografia: processos i eines.
7. Com comprovar un vídeo: processos i eines.
8. Com analitzar un compte de xarxes socials.

Sessió 3: La ciència i el periodisme, contra les fake news. 16 de novembre 

Continguts: 
9. Les formes i les conseqüències de la desinformació en la ciència.
10. Com contrastar la informació científica.
11. Verificadors periodístics: què són, com treballen.
12. Verificadors periodístics i participació ciutadana.

Sessió 4: Recursos per a l’educació mediàtica a l’aula. 23 de novembre 

Continguts: 
13. Materials sobre desinformació de la Fundació Catalana per a la
Recerca i la Innovació (FCRI).
14. Altres materials sobre desinformació per a l’aula.
15. Materials sobre educació mediàtica per a l’aula.

Metodologia 

La formació es realitzarà íntegrament en línia a través de la plataforma de Google 
Meet o una altra per a concretar. Es combinarà l’exposició conceptual, els 
audiovisuals, el debat, la participació de veus expertes i una part pràctica de 
tallers i exercicis.  

Coordina 

Nereida Carrillo és doctora cum laude en Periodisme i 
Comunicació per la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Actualment exerceix com a periodista freelance, col·labora amb 
el diari ARA i amb la revista Capçalera del Col·legi de 
Periodistes. És professora a diverses universitats -la UPF, la 
UAB i la UOC- i també ha impartit docència en periodisme i 

comunicació digital per al Col·legi de Periodistes de Catalunya, per a la Xarxa de 
Televisions Locals i per a l’Escola de Dones Emprenedores de Barcelona Activa, 
entre d’altres. Abans, ha treballat com a periodista a les redaccions de Barcelona 
i Tarragona de la Cadena SER i a la web de notícies de TV3.  



Ha impartit tallers de verificació digital per a més de 600 joves amb la 
col·laboració del Consell Audiovisual de Catalunya i el Col·legi de Periodistes (a 
través del programa EduCAC) i del consolat dels EUA a Barcelona (a través dels 
tallers “Que No Te La Cuelen” als American Space de Barcelona, Madrid i 
València). També ha impartit cursos de verificació digital per a adults, sobretot 
per a bibliotecaris i per a docents (amb la col·laboració del departament 
d’Ensenyament i a diversos Centres de Recursos Pedagògics), però també per 
a AFAs de diversos centres educatius. Des de setembre de 2020, lidera la 
plataforma Learn to Check (https://learntocheck.org/ca/), un projecte obert i 
gratuït per donar eines contra les fake news.  

Twitter: @nereidacarrillo    @learntocheck 

https://learntocheck.org/ca/



