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Nivell 2 - Sessió 1 

 QUE FAREM?

NIVELL 2: 
CREACIÓ D’UNA ENTREVISTA AMB FOTOS 

Sessió 1 presencial. 
Explicació de com elaborar una entrevista. 

Sessió 1 presencial.
Documentació sobre la temàtica 
seleccionada. 

Sessió 2 presencial.
Elaboració del guió de l’entrevista 
(objectius, preguntes, etc).

Sessió 2 no presencial.
Contactar amb la persona entrevistada.

Sessió 3 presencial.
Revisió i curació conjunta del guió de 
l’entrevista.

Sessió 3 no presencial.
Realització de l’entrevista a la persona 
seleccionada basada en el guió elaborat.

Sessió 4 presencial.
Exposició de l’entrevista realitzada a classe 
i exploració de Facebook. 

Sessió 4 no presencial.
Adaptació de l’entrevista a un post de 
Facebook.

Sessió 5 presencial.
Revisió i curació final del post, exploració 
de Facebook i publicació/vprogramació 
del post a Facebook.

Sessió 5 no presencial.
Practicar el contingut après al llarg del 
nivell 2.

Sessió 6 presencial.
Possibles millores del nivell i entrega del 
diploma del nivell 2.

QUÈ FAREM?
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Quina estructura té? 

- Títol: ha de ser atractiu per 
despertar l’interès del lector.

- Presentació de la persona 
entrevistada.

- Conjunt de preguntes  
i respostes.

Nivell 2 
COM FER UNA ENTREVISTA?

Instruccions per a crear-la:

1.  Cal documentar-se: 
és fonamental que tinguem 
un coneixement previ del 
personatge i sapiguem què 
preguntar. 

2. Cal gravar (en veu) 
l’entrevista.

3. Cal portar un guió amb les 
preguntes prèviament pensades 
i formular-les al llarg de la 
conversa.

4. Evitar preguntes que tinguin 
com a resposta sí / no si l’objectiu 
és obtenir informació útil.

5. Fer fotografies que 
acompanyin l’entrevista. 

Quin to i estil ha de tenir? 

- Formular preguntes clares 
i ordenades.

- No condicionar la resposta 
de l’entrevistat.

- Formular preguntes 
senzilles i introductòries 
a l’inici.

Què és i quines 
característiques té? 

L’entrevista és un text 
periodístic entre dos o més 
persones. L’entrevistador 
interroga i l’entrevistat contesta.

Tipus d’entrevistes

1.  Entrevista estructurada: 
segueix un conjunt de 
preguntes fixes que han estat 
preparades anteriorment. 

2. Entrevista semiestructurada/
mixta: l’entrevistador alterna 
preguntes estructurades i 
espontànies.

COM FER UNA ENTREVISTA?
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"DE LA UNIVERSITAT TRADICIONAL, N'HE QUEDAT MOLT DECEBUDA"

La jove escriptora catalana d’origen marroquí Najat El Hachmi és, potser, 
una de les cares més populars de la literatura catalana de les darreres set-
manes després de guanyar el premi Ramon Llull 2008 amb l’obra L’últim 
patriarca. En aquesta obra l’autora descriu el conflicte entre una jove cria-
da a la Catalunya interior i un pare dèspota, una història fictícia que molts 
veuen com a autobiogràfica.

Fins a vuit anys vas viure a Nador. Què recordes d’aquella època? 
Recordo l’entorn rural perquè vivíem en una casa de pagès, en un poble i 
molt en contacte amb el camp. Recordo també el coixí de la família àmplia 
i la influència de la tradició oral. 

Quan vas arribar a Vic, què et va xocar més? 
El fred, els colors, la llum, la grisor –vam arribar a l’octubre–, les olors. Tothom 
que fa un viatge d’aquests perd el paisatge. 

TÍTOL

ENTRADETA

PREGUNTES I RESPOSTES

FOTOGRAFIA DE 
L'ENTREVISTAT/DA

Nivell 2 
EXEMPLE D'ENTREVISTA
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Vas estudiar Filologia Àrab a la UB. Per què vas triar aquesta carrera?
Fins llavors tenia la sensació que m’havien format molt en la literatura, la 
filosofia i la història d’Europa, de Catalunya, però, en canvi, de la banda de la 
Mediterrània que també forma part de mi, d’alguna manera, perquè em ve 
donada pels meus pares, no me n’havien explicat absolutament res. 

T’agradaria estudiar alguna cosa més?
A mi m’agradaria continuar-me formant sempre; el que passa és que he 
quedat molt decebuda amb el sistema tradicional. De fet, vaig fer una assig-
natura a la UOC i em va agradar molt el sistema, perquè sóc una persona a 
qui agrada molt anar al seu aire: buscar, investigar, trobar bibliografia, llegir…
De la universitat tradicional, n’he quedat molt decebuda. La majoria del pro-
fessorat té una mentalitat molt antiquada, l’estructura i el sistema són molt 
obsolets, no hi ha una connexió amb la realitat i no he tingut la sensació que 
m’anés formant. A la secundària, en canvi, havia tingut autèntics guies per a 
aprendre. 

Quan vas començar a escriure? 
Que jo recordi, quan tenia onze o dotze anys.

El teu darrer llibre, L’últim patriarca, ha estat guardonat amb el premi Ra-
mon Llull 2008. Què significa aquest reconeixement literari per a tu? 
Molta difusió, arribar a més lectors i assolir una tranquil·litat temporal per a 
poder-me dedicar a escriure més. 

Tens algun autor o obra preferits? 
Mercè Rodoreda.

Quin llibre llegeixes ara? 
Jo sempre llegeixo molts llibres a la vegada. En llegeixo un d’una psicoana-
lista i narradora nord-americana, Clarissa Pinkola Estés, Mujeres que corren 
con lobos. Agafa contes de diferents tradicions culturals i en fa una anàlisi 
psicoanalítica però combinada amb la seva faceta de narradora. N’ha quedat 
un manual d’instruccions, sobretot per a les dones. I després acabo d’acabar 
Mil cretins: m’ha semblat genial. 

Què t’agrada fer quan no escrius? 
M’agrada anar al cine, caminar, veure pel·lícules amb el meu fill, córrer... i ju-
gar a tenis, encara que el tinc una mica abandonat. 

Nivell 2 
EXEMPLE D'ENTREVISTA
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I viatjar?
M’encanta viatjar. Trobo que el viatge és essencial a la vida, poder-te distan-
ciar del que és quotidià i tornar-hi amb una altra visió. Aquest estiu aniré a 
Montreal, m’hi quedaré dos mesos treballant, i d’aquí a poc anirem a Egipte 
amb el meu fill, perquè és el seu viatge pendent. L’entusiasma la mitologia 
egípcia... 

El teu fill coneix Nador? 
Hi ha estat molt poques vegades.

Abril de 2008 / Per Anna Torres  dins Sala de premsa. UOC 

REDACTOR/A

Nivell 2 
EXEMPLE D'ENTREVISTA
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PRACTICA AMB FACEBOOK

1. Crear un perfil (en cas que no es tingui)
2. Com entrar a Facebook.
3. Publicar i programar un post.
4. Publicar més d’una fotografia en un 
mateix post.
5. Crear un àlbum (títol, descripció i 
fotografies).
6. Eliminar un post.
7. Reprogramar un post.
8. Compartir un post d’interès perquè 
aparegui al teu perfil.
9. Comentar un post.
10. Possibilitat de “m’agrada” un post.
11. Canviar la informació del teu perfil:

a. Canviar o eliminar la imatge de 
portada.
b. Canviar o eliminar la imatge de perfil.
c. Canviar o eliminar la informació.

12. Agregar o eliminar amics/coneguts al 
Facebook.
13. Acceptar sol·licituds d’amistat.
14. Enviar un missatge o contestar.

EXERCICIS DE FACEBOOK

Nivell 2 
 EXERCICIS  DE FACCEBOOK
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COM HA DE SER EL TEXT A UN 
POST DE FACEBOOK

- Cal agafar el contingut més rellevant 
de la notícia per fer un petit text que 
acompanyi la imatge i l'enllaç del post. 
El text del post ha de ser suficientment 
atractiu per ajudar als lectors a clicar 
l’enllaç i llegir la notícia sencera.

 Enllaç de la notícia 
en el blog .

Post

La imatge que s’hagi publicat 
amb la notícia al blog és 
la que sortirà al Facebook 
automàticament al adjuntar 
el link del blog. 

Hashtag (etiquetes): 
paraules clau relacionades 
amb la notícia.

 Nivell 2
COM ADAPTEM LA PEÇA PERIODÍSTICA A UN POST DE FACEBOOK?
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Clicar: “escribe algo...”

1. ARRIBAR AL PERFIL DE LA PÀGINA PER 
PODER PUBLICAR.

 Nivell 2
COM ADAPTEM LA PEÇA PERIODÍSTICA A UN POST DE FACEBOOK?
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Adjuntar el text creat  
pel post de Facebook.

2. SELECCIONAR L’ESPAI  “ESCRIURE ALGUNA COSA”  
PER ADJUNTAR LA INFORMACIÓ DESITJADA.

 Nivell 2
COM ADAPTEM LA PEÇA PERIODÍSTICA A UN POST DE FACEBOOK?



soc_ 
blogger!

15

3.  UN COP HEM ADJUNTAT EL TEXT QUE HEM 
CREAT PER EL POST DE FACEBOOK, CAL:

1. Adjuntar el link del 
blog de la pàgina web 
on es troba la notícia. 

2. Publicar

 Nivell 2
COM ADAPTEM LA PEÇA PERIODÍSTICA A UN POST DE FACEBOOK?
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4. PROGRAMAR LA PUBLICACIÓ

Programar la  
publicació per a publicar 
més endavant.

 Nivell 2
COM ADAPTEM LA PEÇA PERIODÍSTICA A UN POST DE FACEBOOK?
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5. CALENDARI DE PROGRAMACIÓ DE LA 
PUBLICACIÓ  (SELECCIÓ DEL MES, DIA I HORA) 

Programar dia i mes.
Programar hora.

Programar

 Nivell 2
COM ADAPTEM LA PEÇA PERIODÍSTICA A UN POST DE FACEBOOK?
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DOCUMENT A OMPLIR D’ACORD AMB LES 
TASQUES A REALITZAR PER A CADA GRUP

SESSIÓ 1

SESSIÓ 2

SESSIÓ 3

SESSIÓ 4

SESSIÓ 5

Nivell 2
 TASQUES A REALITZAR


