Contra les fake news: verificació
digital a l’aula

Lloc: Espai Comtec, biblioteca de la Facultat de Comunicació, Universitat Autònoma de
Barcelona. Edifici N Campus, Plaça Cívica, s/n, 08193 Cerdanyola del Vallès.
Durada: 15 hores.
Dates: de l’11 al 14 de juliol de 2022.
Horari: de 9.30 h a 13.30 h dilluns, dimarts i dimecres; de 9.30 a 12.30 h dijous.
Nombre de places: 40.
Coordinadora: Nereida Carrillo.
La formació té com a objectiu aportar als docents coneixements, recursos i materials per
treballar la competències digitals i informacionals a l’aula i també pretén fomentar la
competència digital docent. El curs està orientat a conèixer quines són les característiques de
les informacions falses i errònies que circulen per internet; aprendre a reconèixer-les i
fomentar l’esperit crític en la cerca, avaluació i producció d’informació. El curs vol formar els
docents en les tècniques bàsiques i les eines de verificació de continguts en entorns digitals.
El professorat aprendrà com verificar una informació, una fotografia, un vídeo o un compte de
xarxes socials. Reflexionarem sobre la desinformació científica, coneixerem com funcionen
els verificadors i revisarem recursos i experiències d’educació mediàtica per a la verificació
digital. Per acabar, el professorat jugarà a un escape room de verificació digital per
experimentar en primera persona metodologies ludificades per treballar l’alfabetització digital
i mediàtica a l’aula.

Programa
Dilluns, 11 de juliol
9.30 h – 13.30 h
Desinformació: com reconèixer-la
Ponent: Nereida Carrillo
1. Desinformació: vocabulari essencial
2. Com ens enganyen: les mil maneres d’entabanar
3. Com ens afecta: causes i conseqüències de la desinformació
4. Com aturar la cadena
5. La verificació digital: un procés empoderador
6. Com contrastar una informació

7. Reptes sobre desinformació

Dimarts, 12 de juliol
9.30 h – 13.30 h
Els fonaments de la verificació digital
Ponent: Nereida Carrillo i Carlos Baraibar (Catalunya Ràdio)
8. Com verificar una fotografia
9. Com comprovar un vídeo
10. Com analitzar un compte de xarxes socials
11. Verificadors periodístics: què són, com treballen
12. El cas de Fets o Fakes (FOF)
13. Reptes de verificació digital
Dimecres, 13 de juliol
9.30 h – 13.30 h
Coneixement científic contra les fake news
Ponents: Nereida Carrillo i Cristina Sáez (La Vanguàrdia)
12. Desinformació científica: formes i temes
13. Desinformació en salut, un perill per als joves
14. Desinformació i matemàtiques: quan les xifres menteixen
15. Educació mediàtica contra la desinformació: recursos per a l’aula
16. Reptes de salut i ciència per a joves: recursos per a l’aula
Dijous, 14 de juliol
9.30 h – 12.30 h
Periodisme i educació mediàtica contra la desinformació
Ponent: Nereida Carrillo
19. Educació mediàtica contra la desinformació: recursos per a l’aula
20. Materials sobre desinformació de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació
21. Educació mediàtica contra la desinformació: algunes experiències
22. Juguem! Escape room de verificació digital per a professorat

Metodologia
Es combinarà l’exposició conceptual, els audiovisuals, el debat, la participació de veus
expertes i una part pràctica de reptes i exercicis. Les sessions tindran un descans en la part
central. A la darrera sessió, el professorat participarà en un escape room de verificació digital
que després pot aplicar a l’aula.
Coordinació
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

