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Intro

Aquesta iniciativa ha estat impulsada per la Universitat Oberta de Catalunya en col·laboració amb Accenture.

Vivim en un temps en què no es fa estrany observar l’intercanvi de re-
trets entre les noves generacions i aquelles que ja acumulen anys d’ex-
periència. 

La diferència d’hàbits de consum entre els joves i els adults ens porta, 
sovint, a simplificar una realitat que no entenem i que reduïm a judicis 
de valor més conduïts per l’emoció que per la raó. 

Hi ha, realment, un declivi en la capacitat de consum de continguts 
complexos entre els adolescents? Posarà fi la generació Z als formats 
clàssics als quals tots vam recórrer en la nostra etapa estudiantil? 

En aquest estudi volem donar respostes a aquestes preguntes i a altres. 
Analitzarem què té de cert aquest hipotètic xoc de cultures i detecta-
rem com consumeixen els estudiants d’avui els materials d’estudi. 

Posar el focus en l’avui ens permetrà entendre millor com es configura-
ran els models d’ensenyament de demà.

Un futur on l’estandardització i la 
personalització estaran forçats a conviure.
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Objectius i abast  
del projecte

01
Aquest estudi s’ha elaborat dins el marc de col·laboració entre la Uni-
versitat Oberta de Catalunya (en endavant, UOC) i Accenture per tal 
d’aprofundir en el grau de coneixement i comprensió del comporta-
ment dels joves davant els continguts digitals oferts pels centres edu-
catius de grau superior. 

L’objecte d’estudi s’ha centrat a analitzar com els joves de 14 a 35 anys 
consumeixen avui contingut digital complex i a entendre les variants 
en joc que determinen el grau d’èxit en termes d’interès i retenció de 
coneixements. 

A partir d’aquests paràmetres, s’han construït diferents escenaris de 
futur que determinen com poden evolucionar l’oferta formativa i el 
grau d’èxit previst en cada cas. 

L’objectiu d’aquest informe no busca determinar per on ha d’orientar 
la UOC, ni cap altre centre universitari, el futur de la seva institució, 
sinó que es limita a detectar línies d’evolució i a facilitar eines per a la 
seva anàlisi. 

La investigació duta a terme s’ha dissenyat per donar resposta a aques-
tes preguntes d’investigació: 

• Com consumeixen els adolescents i els joves els continguts digitals 
complexos?

• Quines són les macrotendències emergents (impulsors) pel que fa 
al consum de continguts digitals?

• Quins són els senyals de canvi en el present que poden indicar un 
canvi en el futur?

• Com estan atenent actualment els proveïdors de continguts digitals 
les necessitats i els comportaments del nostre grup objectiu?

• Quines oportunitats té la UOC per preparar-se per al futur?

1.1. Objecte d’estudi

1.2. Preguntes 
d’investigació
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Metodologia 02
La metodologia emprada per portar a terme l’estudi parteix dels fona-
ments que estableix el mètode de Future Foresight, encunyat per l’Ins-
titute for the Future de Palo Alto (Califòrnia). Per tal d’adaptar l’anàlisi 
a la realitat de la UOC i a l’objecte d’estudi, s’ha ajustat aquesta meto-
dologia als paràmetres que es descriuen a continuació.

2.1.1. Equip de treball

En l’equip encarregat de l’estudi han participat membres de la UOC i 
consultors d’Accenture. 

Entre els membres de la UOC amb expertesa en diferents àmbits, s’ha 
comptat amb:

• Guillem Garcia, cap de projecte a l’eLinC

• Mildred Guinart, directora de transferència del model educatiu a 
l’eLinC

• Quelic Berga, professor dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i 
Telecomunicació

• Xavier Mas, especialista en educació digital a l’eLinC

• Laura Sorroche, tècnica de suport pedagògic i disseny instruccio-
nal a l’eLinC

• Ana M. Recasens, directora de Producció de Recursos d’Aprenentat-
ge a Biblioteca UOC

• Cristina López, directora de Biblioteca per a l’Aprenentatge a Bibli-
oteca UOC

Entre els membres de l’equip d’Accenture amb expertesa en la recerca 
d’escenaris de futur, s’ha comptat amb: 

• Lluís Portabella, management consulting principal director d’Ac-
centure

• Steffen Becker, director d’investigació de Fjord, Part of Accenture 
Song

• Guillem López Bonafont, design lead de Fjord, Part of Accenture 
Song

• Helena Illera, design researcher de Fjord, Part of Accenture Song

2.1. Fitxa tècnica
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Metodologia 02
2.1.2. Dates del treball de camp

Aquest projecte s’ha dut a terme del 4 de maig al 17 de juny del 2022.

2.2.1. Investigació secundària

La primera fase de la investigació ha consistit en l’anàlisi de publica-
cions de referència sobre el consum de continguts digitals per tal de 
detectar indicadors d’entorn que exerceixin algun impacte en el model 
de consum. S’han consultat 111 fonts per entendre les macrotendènci-
es, extreure dades de comportament dels joves i, també, comprendre 
les lògiques de mercat que hi ha darrere els continguts formatius. Les 
fonts utilitzades han estat diverses, tant provinents de l’àmbit públic 
com del privat.

2.2.2. Investigació primària

En aquesta segona fase s’ha dut a terme recerca qualitativa en forma 
d’entrevistes semiestructurades per comprendre conceptes, opinions 
o experiències, així com dades sobre emocions o comportaments de 
les persones entrevistades. S’han fet entrevistes semiestructurades a 
diversos experts en educació i psicologia de la UOC i d’Accenture, i a 
joves estudiants d’Espanya i de Mèxic.

2.2.2.1. Perfils

Els professionals que han estat entrevistats són els següents:

Experts de l’àmbit universitari:

• Daniel Aranda

• Mireia Montaña

• Carlos Gómez

Experts d’Accenture:

• Patricia Leciñana 

• Karina Ibarra

• Luis Navas

2.2. Mètode

https://www.linkedin.com/in/mireiamontana/
https://www.linkedin.com/in/dr-carlos-gomez-ribas-9499407/
https://www.linkedin.com/in/patricia-lecinana/
https://www.linkedin.com/in/karinaibarra/
https://www.linkedin.com/in/luisnavasbravo/


El futur del consum de continguts digitals. 7

Metodologia 02
A continuació, s’han dut a terme un total de nou entrevistes qualitati-
ves a joves. Hem parlat amb estudiants de dos països de parla hispana, 
buscant joves que representin un ampli espectre, per tal d’obtenir la 
màxima informació possible.

• País on estudia:

 –  5 Espanya

 – 4 Mèxic

• Gènere:

 – 5 noies

 – 4 nois

• Estudis:

 – Batxillerat: 1 participant

 – Grau, diferents cursos: 6 participants

 – Postgrau/alumnis: 2 participants

• Mix d’àmbits d’estudi: tecnològic, social i científic

• Mix de centres concertats, privats i públics

• Modalitat: 

 – Presencial: 7 participants

 – Híbrida: 2 participants

2.2.3. Sessions de cocreació

Un cop analitzades les dades de la investigació primària i la secundà-
ria, es van compartir les macrotendències i el punt de vista dels experts 
i alumnes, i es van contrastar les seves perspectives en dues sessions de 
cocreació diferents. 

L’objectiu dels tallers era posar en comú les troballes de la recerca, i 
reflexionar sobre com aquests afecten el futur de la UOC.
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Marc de la investigació 03
Per tal de donar resposta a les preguntes d’investigació, s’ha estructu-
rat l’anàlisi en tres nivells i diferents àmbits d’anàlisi. Són aquests:

Els nivells diferencien els senyals de canvi detectats en el context ac-
tual i que es plasmen mitjançant indicadors numèrics que permeten 
reduir el grau de subjectivitat en l’anàlisi. 

Aquests nivells són:

• Un nou context

• Un nou estudiant

• Un nou model d’ensenyament

Els àmbits d’anàlisi estructuren els elements que s’han analitzat per 
tal de determinar els escenaris de futur tenint en compte els resultats 
esperables entre les diferents forces en joc. Són aquests: 

• Context

• Model relacional

• Model organitzatiu 

• Model de producció

• Continguts

• Formats

3.1. Nivells

3.2. Àmbits d’anàlisi

Context

Model de producció

Model relacional

Continguts

Model organizatiu

Formats

Un nou context

Un nou estudiant

Un nou model  
d’ensenyament
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Investigació secundària 04
L’objectiu de la investigació secundària és resumir tots els senyals de 
canvi que puguin exercir alguna influència en el tema d’estudi i agru-
par-los per àmbits d’influència per tal de facilitar-ne la comprensió.

El mètode utilitzat es focalitza a donar més protagonisme als indica-
dors que a la interpretació subjectiva de la tendència. D’aquesta mane-
ra, assolim reduir el grau de biaix en les futures sessions de cocreació 
previstes en l’estudi. 

El document està organitzat en tres apartats que permeten pronosticar 
cap a on pot evolucionar el consum de continguts digitals a partir de: 

• El nou context

• El nou estudiant

• El nou model d’ensenyament

Aquesta investigació s’ha portat a terme durant 2 setmanes del mes de 
maig del 2022, i recull fins a 111 indicadors procedents de més de 60 
fonts diferents. 

4.1.1. Macrotendències de context

Les macrotendències de context ens ajudaran a comprendre els fac-
tors estructurals que marquen avui les dinàmiques de consum de con-
tinguts digitals entre els joves. Aquests factors es fixen, sobretot, en 
elements econòmics, empresarials i psicològics que, conscientment 
o inconscientment, estan sembrant el terreny en un sentit favorable 
a determinades modalitats de consum i estan configurant el mindset 
dels joves. Les tendències detectades són aquestes:

L’economia de l’atenció s’imposa En un món digital, on la informació 
és sobreabundant, l’atenció és el 
principal filtre que té l’usuari a l’hora de 
seleccionar la informació.

La presència i la influència digital es 
mercantilitzen

El capitalisme de vigilància fomenta 
la hiperconnexió, virtualització i 
monetització de les relacions digitals.

El consum digital afecta la salut 
mental dels joves

Les estratègies de màrqueting treuen 
profit de les patologies creixents 
entre els joves a causa de l’exposició 
tecnològica.

4.1. Tendències 
globals
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Investigació secundària 04
4.1.1.1. L’economia de l’atenció s’imposa

En un món digital, on la informació és sobreabundant, l’atenció és 
el principal filtre que té l’usuari a l’hora de seleccionar la informació. 
L’economia de l’atenció interpreta l’atenció com a nova moneda de 
canvi. Només les organitzacions capaces d’atreure l’interès dels usua-
ris poden prevaldre en el mercat. 

En aquest escenari es multiplica l’oferta al mateix temps que tots els 
focus se centren en com facilitar-hi l’accés. Algunes de les dades que 
ens ajuden a reforçar aquesta tendència són les següents:

Dades de l’usuari

• La capacitat d’atenció de la raça humana ha baixat de 12 segons 
(2000) a 8,25 segons (2015). 

• El 25  % dels joves oblida detalls importants dels seus familiars i 
amics. 

• El 7 % de la gent oblida el seu propi aniversari de tant en tant.

• El treballador d’oficina mitjà consulta el seu correu electrònic 30 
vegades cada hora. 

• Els usuaris i usuàries de mòbil comproven els seus telèfons més de 
150 vegades al dia (Mary Meeker). 

Dades del mercat

• La duració mitjana de les TED Talks ha baixat de 20 minuts a 10 
minuts. 

• El consum de les plataformes de streaming durant la pandèmia 
puja d’un 108 % a Espanya i d’un 32 % a Mèxic. 

• A Espanya hi ha 400.000 subscriptors de pagament (l’1 % de la po-
blació), distribuïts en 2.874 mitjans digitals. Només un 10-15 % d›a-
quests són sostenibles. 

• A l’última dècada s’han incorporat 1.760 títols de grau i se n’han ex-
tingit 629, amb un creixement net de 1.131 graus, un 44 % més que 
l’any 2010. 

• El 62 % dels marketers afirma que invertiran més pressupost en ge-
neració de nous continguts (sobretot, evergreen) que l’any passat 
(72 % en vídeo i 51 % en paid media). 

https://time.com/3858309/attention-spans-goldfish/
https://time.com/3858309/attention-spans-goldfish/
https://time.com/3858309/attention-spans-goldfish/
https://marketinginsidergroup.com/content-marketing/thanks-social-media-average-attention-span-now-shorter-goldfish/
https://marketinginsidergroup.com/content-marketing/thanks-social-media-average-attention-span-now-shorter-goldfish/
https://marketinginsidergroup.com/content-marketing/thanks-social-media-average-attention-span-now-shorter-goldfish/
https://marketinginsidergroup.com/content-marketing/thanks-social-media-average-attention-span-now-shorter-goldfish/
https://marketinginsidergroup.com/content-marketing/thanks-social-media-average-attention-span-now-shorter-goldfish/
https://marketinginsidergroup.com/content-marketing/thanks-social-media-average-attention-span-now-shorter-goldfish/
https://marketinginsidergroup.com/content-marketing/thanks-social-media-average-attention-span-now-shorter-goldfish/
https://marketinginsidergroup.com/content-marketing/thanks-social-media-average-attention-span-now-shorter-goldfish/
https://marketinginsidergroup.com/content-marketing/thanks-social-media-average-attention-span-now-shorter-goldfish/
https://magnet.xataka.com/en-diez-minutos/20-a-10-minutos-debacle-ted-talks-como-prueba-que-prestamos-cada-vez-atencion
https://magnet.xataka.com/en-diez-minutos/20-a-10-minutos-debacle-ted-talks-como-prueba-que-prestamos-cada-vez-atencion
https://magnet.xataka.com/en-diez-minutos/20-a-10-minutos-debacle-ted-talks-como-prueba-que-prestamos-cada-vez-atencion
https://blogs.uoc.edu/economia-empresa/ca/les-plataformes-de-streaming-les-grans-beneficiades-de-la-covid-19/
https://blogs.uoc.edu/economia-empresa/ca/les-plataformes-de-streaming-les-grans-beneficiades-de-la-covid-19/
https://blogs.uoc.edu/economia-empresa/ca/les-plataformes-de-streaming-les-grans-beneficiades-de-la-covid-19/
https://www.elindependiente.com/economia/2022/02/13/un-mercado-como-el-espanol-no-puede-sostener-casi-3-000-medios-digitales/
https://www.elindependiente.com/economia/2022/02/13/un-mercado-como-el-espanol-no-puede-sostener-casi-3-000-medios-digitales/
https://www.elindependiente.com/economia/2022/02/13/un-mercado-como-el-espanol-no-puede-sostener-casi-3-000-medios-digitales/
https://www.elindependiente.com/economia/2022/02/13/un-mercado-como-el-espanol-no-puede-sostener-casi-3-000-medios-digitales/
https://www.u-ranking.es/informe
https://www.u-ranking.es/informe
https://www.u-ranking.es/informe
https://www.u-ranking.es/informe
https://contentmarketinginstitute.com/articles/b2c-content-marketing-research-2022
https://contentmarketinginstitute.com/articles/b2c-content-marketing-research-2022
https://contentmarketinginstitute.com/articles/b2c-content-marketing-research-2022
https://contentmarketinginstitute.com/articles/b2c-content-marketing-research-2022
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Investigació secundària 04
4.1.1.2. La presència i la influència digital es mercantilitzen

El capitalisme de vigilància fomenta la hiperconnexió, virtualització i 
monetització de les relacions digitals. Els gegants tecnològics fomen-
ten la digitalització de la població per alimentar el seu model de negoci 
i veuen en el màrqueting d’influència l’excusa perfecta per incentivar el 
consum de les seves plataformes entre uns usuaris que pensen en termes 
de rendibilitat des de ben joves. Oferir models que permetin explotar la 
projecció pública del jove es converteix en garantia d’èxit. Algunes de les 
dades que ens ajuden a reforçar aquesta tendència són les següents:

Dades de l’usuari

• 1/3 dels joves volen ser influencers de grans. 

• El 21,9 % dels joves creu que pot ser gamer professional. 

• Els joves passen 7 hores diàries connectats. 

• 1 de cada 5 joves es desperta de matinada per comprovar les xarxes 
socials. 

• La generació like pot arribar a fer 20 likes per minut per guanyar 
visibilitat del seu propi perfil. 

• Els menors espanyols passen una mitjana de 44 minuts al dia a 
WhatsApp i 84 minuts a les xarxes socials. 

• A Espanya, més de 7.500 persones viuen de la creació de contingut 
a les xarxes socials. 

• Entre un 5  % i un 25  % dels usuaris i usuàries d’internet pateixen 
addicció a les xarxes socials. 

Dades del mercat

• TikTok, Instagram, WeChat, WhatsApp, YouTube i Facebook tenen 
més de 1.000 milions d’usuaris al món. 

• El 84 % de les companyies planeja treballar amb una estrella de les 
xarxes socials el proper any. 

• Un nanoinfluencer (de 1.000 a 10.000 seguidors) guanya una mitja-
na de 90 dòlars per publicació i supera els 6.500 dòlars quan supera 
el mig milió de seguidors. 

• La plataforma més lucrativa és YouTube (amb una mitjana de 4.491 
dòlars per publicació), seguida de TikTok (amb una mitjana de 
3.514 dòlars). 

• El màrqueting d’influència ha crescut un 14 % els últims tres anys. 

• Els models de la gig economy estan calant entre els joves i transfor-
mant la cultura del sexe a través d’OnlyFans. 

https://www.lavanguardia.com/vida/20220428/8228558/profesion-deseada-tercio-jovenes-influencers.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20220428/8228558/profesion-deseada-tercio-jovenes-influencers.html
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-cada-tres-adolescentes-hace-uso-problematico-tecnologias-unicef-20220428125346.html
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-cada-tres-adolescentes-hace-uso-problematico-tecnologias-unicef-20220428125346.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20220428/8228558/profesion-deseada-tercio-jovenes-influencers.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20220428/8228558/profesion-deseada-tercio-jovenes-influencers.html
https://edoestudio.es/la-generacion-like-adiccion-de-los-me-gusta/
https://edoestudio.es/la-generacion-like-adiccion-de-los-me-gusta/
https://edoestudio.es/la-generacion-like-adiccion-de-los-me-gusta/
https://www.codigonuevo.com/sociedad/pase-semana-haciendo-like-for-like-ver-ganaba-seguidores-instagram
https://www.codigonuevo.com/sociedad/pase-semana-haciendo-like-for-like-ver-ganaba-seguidores-instagram
https://www.codigonuevo.com/sociedad/pase-semana-haciendo-like-for-like-ver-ganaba-seguidores-instagram
https://www.qustodio.com/es/press-releases/whatsapp-estadisticas-ninos/
https://www.qustodio.com/es/press-releases/whatsapp-estadisticas-ninos/
https://www.qustodio.com/es/press-releases/whatsapp-estadisticas-ninos/
https://www.qustodio.com/es/press-releases/hijos-gamers-youtubers-y-tiktokers-profesiones-con-futuro-o-moda-pasajera-2/
https://www.qustodio.com/es/press-releases/hijos-gamers-youtubers-y-tiktokers-profesiones-con-futuro-o-moda-pasajera-2/
https://www.qustodio.com/es/press-releases/hijos-gamers-youtubers-y-tiktokers-profesiones-con-futuro-o-moda-pasajera-2/
https://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/3753803/entre-5-25-usuarios-internet-padecen-adiccion-redes-sociales
https://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/3753803/entre-5-25-usuarios-internet-padecen-adiccion-redes-sociales
https://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/3753803/entre-5-25-usuarios-internet-padecen-adiccion-redes-sociales
https://www.juancmejia.com/marketing-digital/estadisticas-de-redes-sociales-usuarios-de-facebook-instagram-linkedin-twitter-whatsapp-y-otros-infografia/
https://www.juancmejia.com/marketing-digital/estadisticas-de-redes-sociales-usuarios-de-facebook-instagram-linkedin-twitter-whatsapp-y-otros-infografia/
https://www.juancmejia.com/marketing-digital/estadisticas-de-redes-sociales-usuarios-de-facebook-instagram-linkedin-twitter-whatsapp-y-otros-infografia/
https://influencermarketinghub.com/es/estadisticas-de-marketing-de-influencers/
https://influencermarketinghub.com/es/estadisticas-de-marketing-de-influencers/
https://influencermarketinghub.com/es/estadisticas-de-marketing-de-influencers/
https://www.businessinsider.es/cuanto-ganan-influencers-cada-post-instagram-tiktok-youtube-1031641
https://www.businessinsider.es/cuanto-ganan-influencers-cada-post-instagram-tiktok-youtube-1031641
https://www.businessinsider.es/cuanto-ganan-influencers-cada-post-instagram-tiktok-youtube-1031641
https://www.businessinsider.es/cuanto-ganan-influencers-cada-post-instagram-tiktok-youtube-1031641
https://www.businessinsider.es/cuanto-ganan-influencers-cada-post-instagram-tiktok-youtube-1031641
https://www.businessinsider.es/cuanto-ganan-influencers-cada-post-instagram-tiktok-youtube-1031641
https://www.businessinsider.es/cuanto-ganan-influencers-cada-post-instagram-tiktok-youtube-1031641
https://www.businessinsider.es/cuanto-ganan-influencers-cada-post-instagram-tiktok-youtube-1031641
https://www.businessinsider.es/cuanto-ganan-influencers-cada-post-instagram-tiktok-youtube-1031641
https://www.businessinsider.es/cuanto-ganan-influencers-cada-post-instagram-tiktok-youtube-1031641
https://digitallibrary.sdsu.edu/islandora/object/sdsu%3A139760
https://digitallibrary.sdsu.edu/islandora/object/sdsu%3A139760
https://digitallibrary.sdsu.edu/islandora/object/sdsu%3A139760
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Investigació secundària 04
4.1.1.3. El consum digital afecta la salut mental dels joves

Les estratègies de màrqueting treuen profit de les patologies creixents 
entre els joves a causa de l’exposició tecnològica. Els darrers anys han 
aflorat patologies de tota mena degudes a l’exposició constant a mit-
jans digitals. Organitzacions de tot tipus han aprofitat aquesta vulne-
rabilitat per atreure més usuaris joves fent bandera de tècniques de 
persuasió basades en la “bretxa de la curiositat”. Algunes de les dades 
que ens ajuden a reforçar aquesta tendència són les següents:

Dades de l’usuari

• 4 de cada 10 estudiants entre 14 i 18 anys ha pres begudes energèti-
ques el darrer mes. 

• El 20,8 % de les persones presenta símptomes d’insomni. 

• El 81 % dels joves espanyols pateix nomofòbia. 

• L’anomenat “efecte Google” està limitant la nostra memòria. 

• Cibercondria: a Espanya, el 69  % dels adults recorre a Google per 
obtenir consells de salut (31 % més que el 2011). 

• Els experts asseguren que hi ha una correlació entre l’ús compulsiu 
d’internet i l’augment de l’índex de depressió. 

• 1 de cada 5 adolescents es connecta més enllà de les 12 de la nit, i 
això afecta hàbits d’higiene i de descans. 

• Des del 2014 s’ha incrementat d’un 10 % el risc d’ús compulsiu a in-
ternet entre les adolescents. 

• 4 de cada 10 adolescents està connectat per no sentir-se sol. 

• El 81,6 % dels adolescents ha sentit tranquil·litat en connectar-se a 
internet. 

• El 61,5 % dels adolescents té més d’un perfil a la mateixa xarxa so-
cial. 

Dades del mercat

• TikTok s’aprofita de les malalties mentals, amb un 52 % de vídeos 
enganyosos. 

• El 56  % de les publicacions d’El País a Facebook es consideren 
clickbait. 

• El 70 % de les soft news d’El Confidencial, El Español, eldiario.es i 
OK Diario es consideren clickbait. 

https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/pdf/ESTUDES_2021_Informe_de_Resultados.pdf
https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/pdf/ESTUDES_2021_Informe_de_Resultados.pdf
https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/pdf/ESTUDES_2021_Informe_de_Resultados.pdf
https://ses.org.es/wp-content/uploads/2018/04/aumentan-los-insomnes.pdf
https://ses.org.es/wp-content/uploads/2018/04/aumentan-los-insomnes.pdf
https://www.ondacero.es/emisoras/aragon/noticias/81-jovenes-espanoles-sufre-nomofobia_20210825612785bf4ad18b000124503d.html
https://www.ondacero.es/emisoras/aragon/noticias/81-jovenes-espanoles-sufre-nomofobia_20210825612785bf4ad18b000124503d.html
https://www.businessinsider.es/efecto-google-como-te-afecta-hacer-combatirlo-929387
https://www.businessinsider.es/efecto-google-como-te-afecta-hacer-combatirlo-929387
https://expansion.mx/tecnologia/2022/04/19/como-usan-los-usuarios-a-doctor-google
https://expansion.mx/tecnologia/2022/04/19/como-usan-los-usuarios-a-doctor-google
https://expansion.mx/tecnologia/2022/04/19/como-usan-los-usuarios-a-doctor-google
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-expertos-aseguran-existe-correlacion-uso-compulsivo-internet-aumento-indice-depresion-20220517163210.html
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-expertos-aseguran-existe-correlacion-uso-compulsivo-internet-aumento-indice-depresion-20220517163210.html
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-expertos-aseguran-existe-correlacion-uso-compulsivo-internet-aumento-indice-depresion-20220517163210.html
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-cada-tres-adolescentes-hace-uso-problematico-tecnologias-unicef-20220428125346.html
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-cada-tres-adolescentes-hace-uso-problematico-tecnologias-unicef-20220428125346.html
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-cada-tres-adolescentes-hace-uso-problematico-tecnologias-unicef-20220428125346.html
https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/pdf/2020_Informe_adicciones_comportamentales.pdf
https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/pdf/2020_Informe_adicciones_comportamentales.pdf
https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/pdf/2020_Informe_adicciones_comportamentales.pdf
https://www.unicef.es/publicacion/impacto-de-la-tecnologia-en-la-adolescencia
https://www.unicef.es/publicacion/impacto-de-la-tecnologia-en-la-adolescencia
https://www.unicef.es/publicacion/impacto-de-la-tecnologia-en-la-adolescencia
https://www.unicef.es/publicacion/impacto-de-la-tecnologia-en-la-adolescencia
https://www.unicef.es/publicacion/impacto-de-la-tecnologia-en-la-adolescencia
https://www.unicef.es/publicacion/impacto-de-la-tecnologia-en-la-adolescencia
https://www.unicef.es/publicacion/impacto-de-la-tecnologia-en-la-adolescencia
https://www.unicef.es/publicacion/impacto-de-la-tecnologia-en-la-adolescencia
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/07067437221082854
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/07067437221082854
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/07067437221082854
https://www.google.com/search?q=datos+clickbait+espa%C3%B1a&rlz=1C5CHFA_enES989ES989&oq=datos+clickbait+espa%C3%B1a&aqs=chrome..69i57.4971j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=datos+clickbait+espa%C3%B1a&rlz=1C5CHFA_enES989ES989&oq=datos+clickbait+espa%C3%B1a&aqs=chrome..69i57.4971j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=datos+clickbait+espa%C3%B1a&rlz=1C5CHFA_enES989ES989&oq=datos+clickbait+espa%C3%B1a&aqs=chrome..69i57.4971j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://revistadigitos.com/documentos/Preprint_BravoAraujo_SerranoPuche_NovoaJaso.pdf
https://revistadigitos.com/documentos/Preprint_BravoAraujo_SerranoPuche_NovoaJaso.pdf
https://revistadigitos.com/documentos/Preprint_BravoAraujo_SerranoPuche_NovoaJaso.pdf
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4.1.2. Macrotendències del nou estudiant

Les macrotendències del nou estudiant ens permetran veure quines 
són les lògiques de consum més esteses entre els joves, amb el focus 
en els factors que produeixen les diferències internes. Les tendències 
detectades són:

4.1.2.1. L’entorn sociocultural determina el model de consum

L’edat, la classe social i els hàbits d’oci marquen la capacitat d’absor-
ció de coneixements.

El model de consum de continguts digitals és molt desigual entre els 
joves, i els factors que el determinen no es poden entendre sense conèi-
xer el seu estil de vida.

Els joves amb millor comprensió lectora són els que tenen més estudis, 
tenen un entorn socioeconòmic més favorable i duen a terme més acti-
vitats d’oci fora de casa. Aquests factors desenvolupen també la capa-
citat de recompensa diferida.

L’entorn sociocultural determina el 
model de consum

L’edat, la classe social i els hàbits d’oci 
marquen la capacitat d’absorció de 
coneixements. 

La generació Z prefereix la 
desvirtualització

Les diferències entre la generació Z 
i la generació Y mostren que, sense 
experiència, no hi ha autonomia digital.

La clau està en com s’ensenya a 
consumir

El format digital provoca mind 
wandering, mentre que el paper facilita 
la concentració.

La immediatesa s’imposa per sobre de 
la qualitat

La generació instantània confon el “fer-
ho bé” amb el “fer-ho ràpid”.
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Algunes de les dades que ens ajuden a reforçar aquesta tendència són 
les següents:

Dades de l’usuari

• Els que declaren voler emancipar-se són els joves que tenen parella 
estable (67,9 % davant de 43,3 %), els nascuts a l’estranger (58 % da-
vant de 49 %) i els que tenen més edat. 

• El 65 % practica esport de manera habitual, el 50 % és aficionat a 
la lectura i a les activitats culturals, un 40 % fa botellot i el 20 % fa 
accions de voluntariat. 

• Mentre que el 69 % dels joves amb estudis superiors practica habi-
tualment exercici, aquest percentatge cau al 62 % si el jove només té 
estudis de primària. 

• Pel que fa a la pràctica del botellot, és també més pròpia d’estudi-
ants homes, però en aquest cas la comparteixen també els aturats 
o amb nivell educatiu alt, cosa que assenyala el seu caràcter més 
transversal. 

• Les persones joves amb mares a l’atur mostren un 8 % menys de pro-
babilitats d’haver absorbit coneixements educatius durant la pan-
dèmia. 

• Els alumnes pertanyents a famílies que van afirmar ser amants de la 
lectura van obtenir una mitjana de 6,5 punts més que la resta en la 
prova de comprensió lectora. 

Dades del mercat

• Els joves llegeixen més que els més grans de 34 anys. 

• El nombre dels que llegeixen per motius de feina o estudis (3,1 %) 
descendeix per tercer any consecutiu. 

• Les comunitats més poblades i industrialitzades són les que tenen 
nivells de lectura més alts. 

• El mòbil es manté com el dispositiu més utilitzat per a la lectura 
digital (70,3 %). 

• Els lectors que només llegeixen en digital són més joves i amb més 
estudis, i llegeixen més que la resta. 

• Espanya mostra una alta correlació entre el rendiment de lectura i 
l’entorn socioeconòmic. 

http://www.injuve.es/sites/default/files/adjuntos/2021/03/informe-juventud-en-espana-2020-resumen-ejecutivo.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/adjuntos/2021/03/informe-juventud-en-espana-2020-resumen-ejecutivo.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/adjuntos/2021/03/informe-juventud-en-espana-2020-resumen-ejecutivo.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/adjuntos/2021/03/informe-juventud-en-espana-2020-resumen-ejecutivo.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/adjuntos/2021/03/informe-juventud-en-espana-2020-resumen-ejecutivo.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/adjuntos/2021/03/informe-juventud-en-espana-2020-resumen-ejecutivo.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/adjuntos/2021/03/informe-juventud-en-espana-2020-resumen-ejecutivo.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/adjuntos/2021/03/informe-juventud-en-espana-2020-resumen-ejecutivo.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/adjuntos/2021/03/informe-juventud-en-espana-2020-resumen-ejecutivo.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/adjuntos/2021/03/informe-juventud-en-espana-2020-resumen-ejecutivo.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/adjuntos/2021/03/informe-juventud-en-espana-2020-resumen-ejecutivo.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/adjuntos/2021/03/informe-juventud-en-espana-2020-resumen-ejecutivo.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/adjuntos/2021/03/informe-juventud-en-espana-2020-resumen-ejecutivo.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/adjuntos/2021/03/informe-juventud-en-espana-2020-resumen-ejecutivo.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/adjuntos/2021/03/informe-juventud-en-espana-2020-resumen-ejecutivo.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/adjuntos/2021/03/informe-juventud-en-espana-2020-resumen-ejecutivo.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/adjuntos/2021/03/informe-juventud-en-espana-2020-resumen-ejecutivo.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/adjuntos/2021/03/informe-juventud-en-espana-2020-resumen-ejecutivo.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/adjuntos/2021/03/informe-juventud-en-espana-2020-resumen-ejecutivo.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/adjuntos/2021/03/informe-juventud-en-espana-2020-resumen-ejecutivo.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/adjuntos/2021/03/informe-juventud-en-espana-2020-resumen-ejecutivo.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:0c4d1049-5400-4677-a6a7-e927e1c354ae/pisa2018-reading-spain-es.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:0c4d1049-5400-4677-a6a7-e927e1c354ae/pisa2018-reading-spain-es.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:0c4d1049-5400-4677-a6a7-e927e1c354ae/pisa2018-reading-spain-es.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:0c4d1049-5400-4677-a6a7-e927e1c354ae/pisa2018-reading-spain-es.pdf
https://www.gremieditors.cat/wp-content/uploads/2021/02/Ha%CC%81bitos-de-Lectura-y-Compra-de-Libros-2020-ESPAN%CC%83A_150221.pdf
https://www.gremieditors.cat/wp-content/uploads/2021/02/Ha%CC%81bitos-de-Lectura-y-Compra-de-Libros-2020-ESPAN%CC%83A_150221.pdf
https://www.gremieditors.cat/wp-content/uploads/2021/02/Ha%CC%81bitos-de-Lectura-y-Compra-de-Libros-2020-ESPAN%CC%83A_150221.pdf
https://www.gremieditors.cat/wp-content/uploads/2021/02/Ha%CC%81bitos-de-Lectura-y-Compra-de-Libros-2020-ESPAN%CC%83A_150221.pdf
https://www.gremieditors.cat/wp-content/uploads/2021/02/Ha%CC%81bitos-de-Lectura-y-Compra-de-Libros-2020-ESPAN%CC%83A_150221.pdf
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https://www.gremieditors.cat/wp-content/uploads/2021/02/Ha%CC%81bitos-de-Lectura-y-Compra-de-Libros-2020-ESPAN%CC%83A_150221.pdf
https://www.gremieditors.cat/wp-content/uploads/2021/02/Ha%CC%81bitos-de-Lectura-y-Compra-de-Libros-2020-ESPAN%CC%83A_150221.pdf
https://www.gremieditors.cat/wp-content/uploads/2021/02/Ha%CC%81bitos-de-Lectura-y-Compra-de-Libros-2020-ESPAN%CC%83A_150221.pdf
https://www.gremieditors.cat/wp-content/uploads/2021/02/Ha%CC%81bitos-de-Lectura-y-Compra-de-Libros-2020-ESPAN%CC%83A_150221.pdf
https://www.gremieditors.cat/wp-content/uploads/2021/02/Ha%CC%81bitos-de-Lectura-y-Compra-de-Libros-2020-ESPAN%CC%83A_150221.pdf
https://www.gremieditors.cat/wp-content/uploads/2021/02/Ha%CC%81bitos-de-Lectura-y-Compra-de-Libros-2020-ESPAN%CC%83A_150221.pdf
https://www.gremieditors.cat/wp-content/uploads/2021/02/Ha%CC%81bitos-de-Lectura-y-Compra-de-Libros-2020-ESPAN%CC%83A_150221.pdf
https://www.gremieditors.cat/wp-content/uploads/2021/02/Ha%CC%81bitos-de-Lectura-y-Compra-de-Libros-2020-ESPAN%CC%83A_150221.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:0c4d1049-5400-4677-a6a7-e927e1c354ae/pisa2018-reading-spain-es.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:0c4d1049-5400-4677-a6a7-e927e1c354ae/pisa2018-reading-spain-es.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:0c4d1049-5400-4677-a6a7-e927e1c354ae/pisa2018-reading-spain-es.pdf
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4.1.2.2. La generació Z prefereix la desvirtualització 

Les diferències entre la generació Z i la generació Y mostren que, sen-
se experiència, no hi ha autonomia digital. Malgrat que YouTube ir-
romp amb força com a recurs educatiu, la joventut prefereix l’ensenya-
ment presencial i assistit per un docent. Són els joves de la generació 
Y que fa anys que estudien els que busquen la flexibilitat dels formats 
autodirigits i 100 % digitals. Algunes de les dades que ens ajuden a re-
forçar aquesta tendència són les següents:

Dades de l’usuari

• Les persones joves de més edat tenen un 5 % més de probabilitats de 
preferir el format en línia. 

• Un 77,7 % dels joves prefereix l’ensenyament presencial. 

• Els joves de la generació Z se senten més “ells mateixos” online que 
offline. 

• El 78 % dels membres de la generació Z creu que el seu professor o 
professora és molt important per al seu aprenentatge i desenvolu-
pament (80 % millennials). 

• El 39 % dels membres de la generació Z prefereix aprendre amb un 
professor o professora que dirigeix la instrucció (25 % millennials). 


• El 57 % de la generació Z prefereix activitats presencials (47 % dels 
millennials). 

• Només el 22 % dels membres de la generació Z prefereix l’aprenen-
tatge autodirigit (36 % dels millennials). 

• YouTube és el mètode d’aprenentatge preferit de la generació Z 
(59 % de la generació Z, 55 % dels millennials). 

• Al 47 % dels membres de la generació Z els agrada utilitzar aplicaci-
ons o jocs interactius per aprendre (41 % dels millennials). 

• YouTube té un paper desmesurat en l›aprenentatge de la generació 
Z, tot i que els millennials també li veuen el valor. El 55 % dels mem-
bres de la generació Z diu que YouTube ha contribuït a la seva edu-
cació durant els darrers 12 mesos (40 % dels millennials). 

• La generació Z passa una quantitat significativa de temps a YouTu-
be, deixant els millennials enrere (digitalment). El 47 % dels mem-
bres de la generació Z passa tres hores o més al dia a YouTube (22 % 
dels millennials). 

http://www.injuve.es/sites/default/files/adjuntos/2021/03/informe-juventud-en-espana-2020-resumen-ejecutivo.pdf
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• El 79 % dels membres de la generació Z afirma que les seves activi-
tats diàries depenen de la tecnologia (el 80 % entre els millennials). 


• El 56 % afirma que la seva creativitat depèn de la tecnologia, i el per-
centatge puja fins al 64 % quan parlem de la vida social. 

4.1.2.3. La clau està en com s’ensenya a consumir

El format digital provoca mind wandering, mentre que el paper fa-
cilita la concentració. En un context de pèrdua d’eficàcia provocat 
pel multitasking que promouen les tecnologies digitals, la clau del 
consum de continguts es troba en els hàbits desenvolupats. Rebre una 
bona educació a casa i a l’escola en la gestió del temps i en la gestió de 
la informació és garantia d’èxit. Algunes de les dades que ens ajuden a 
reforçar aquesta tendència són les següents:

Dades de l’usuari

• Els adolescents que llegeixen en paper milloren la seva comprensió 
davant dels que ho fan a la pantalla. 

• Els estudiants que van haver de llegir textos més extensos per elabo-
rar els seus deures (101 pàgines o més) van aconseguir 31 punts més 
en la prova de lectura que els que van dir llegir textos més curts (10 
pàgines o menys). 

• Els que llegeixen en format paper tenen menys pensaments aliens a 
la lectura que els que ho fan a la pantalla de l’ordinador. 

• El 61,3  % dels adolescents que han tingut classes online des de la 
pandèmia valora aquest tipus de classes com una experiència “re-
gular o dolenta”. 
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• A Espanya, el 46 % dels escolars rep formació a l’escola sobre com 
reconèixer si la informació és fiable o no. 

• A Espanya, un de cada quatre estudiants (24  %) va utilitzar una 
navegació estrictament focalitzada o va explorar activament fonts 
d’informació úniques i múltiples. Aquests comportaments de nave-
gació es van correlacionar fortament amb el coneixement d’estratè-
gies de lectura efectives i el rendiment en lectura. 

• A Espanya, la diferència percentual entre els estudiants d’entorns 
afavorits i desfavorits, als quals es va ensenyar a detectar informa-
ció esbiaixada, va ser de 8 punts a favor dels estudiants afavorits. 

• En els sistemes educatius amb una proporció més gran d’estudiants 
a qui es va ensenyar a detectar informació esbiaixada als centres es-
colars i que tenien accés a internet a la llar es va veure que els estu-
diants tenien més facilitat per distingir correctament els fets de les 
opinions en l’avaluació de lectura. 

4.1.2.4. La immediatesa s’imposa per sobre de la qualitat 

La generació instantània confon el “fer-ho bé” amb el “fer-ho ràpid”.
Millennials i centennials viuen en un entorn de canvi constant (labo-
ral i social) i traslladen les mateixes lògiques a les tasques que duen a 
terme. 

La pèrdua de percepció de valor en la durabilitat provoca que les tas-
ques que requereixen esforç i dedicació perllongada no valguin la 
pena. Algunes de les dades que ens ajuden a reforçar aquesta tendèn-
cia són les següents:

Dades de l’usuari

• Els pares assumeixen la major part de les despeses de béns duradors 
dels joves (ensenyament, habitatge, etc.). 

• El 41 % dels joves preveu canviar de feina en sis mesos. 

• A l’Argentina, el 42  % dels membres de la generació Z va intentar 
canviar l’opinió discriminatòria d’algú al seu entorn. 

• Es matricula a la universitat un nombre més gran de membres de la 
generació Z que de millennials i de la generació X a una edat com-
parable. 
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• El 37  % dels consumidors espera una resposta a les xarxes socials 
aquell mateix dia, mentre que el 28 % n’espera una en menys d’una 
hora. 

• La majoria dels clients (60 %) defineixen “immediat” com un mà-
xim de 10 minuts d’espera. 

• El 66 % dels adults creu que respectar el seu temps és el millor que 
una marca pot fer per ells en termes de customer experience. 

4.1.3. Macrotendències del nou model d’ensenyament

Les macrotendències del nou model d’ensenyament ens permetran 
veure senyals de canvi a escala global que condueixen a l’evolució del 
model d’ensenyament. Malgrat que aquests senyals poden mantenir 
un mateix rumb, l’objectiu de la investigació és nodrir d’indicadors ob-
jectius que promoguin el debat en les sessions de cocreació. Les ten-
dències detectades són les següents: 

El docent pren un nou paper en els 
ecosistemes d'ensenyament

Els joves prefereixen la 
desinstitucionalització, reintermediació i 
socialització de l'ensenyament.

La fi de l'espontaneïtat en els models 
d'aprenentatge

El trossejament dels continguts i 
l'atomització de l'oferta que ha portat la 
digitalització eliminen les ramificacions 
i la reflexió.

L'infotainment i la ludificació 
augmenten l'engagement

El newsjacking, el realisme i la 
proximitat com a pols d'atracció.

>
>
>
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4.1.3.1. El docent pren un nou paper en els ecosistemes d’ensenyament

Els joves prefereixen la desinstitucionalització, reintermediació i 
socialització de l’ensenyament. Els companys i companyes de classe 
o els fòrums oberts es converteixen en el punt de suport en cas de di-
ficultats. El patró de rebel·lia intrínsec en els adolescents es focalitza 
en les institucions educatives. La percepció del docent varia segons el 
paper de portaveu o d’intermediari que adopti. La capacitat d’aprofitar 
factors externs a la institució i de teixir sinergies amb altres realitats és 
un factor diferenciador. Algunes de les dades que ens ajuden a reforçar 
aquesta tendència són les següents:

Dades de l’usuari

• Més del 90  % dels estudiants comparteix xats digitals amb com-
panys i companyes de classe, però només el 18 % respon a missatges 
d’altres estudiants quan es fan a través de xats institucionals. 

• Encara que sorgeix permanentment el plantejament de la impor-
tància del paper del tutor en l’acompanyament i la promoció de la 
comunicació, també es troba que els esforços dels tutors i tutores en 
general no produeixen el resultat esperat. 

• El 58,33 % dels estudiants indica que els fòrums de discussió digi-
tals són l’activitat que els ha costat més d’utilitzar, mentre que en el 
cas de la plataforma interactiva només són el 25 %. 

• El 35,71 % dels estudiants eliminaria el xat institucional dels cursos 
online, per sobre del 7,14 % que eliminaria els fòrums. 

Dades del mercat

• Els estudiants consideren importants per estudiar els casos d’estudi 
per equips (97,2 % en el cas dels centennials i 81,7 % entre els millen-
nials). 

• S’estén l’ús de YouTube per estudiar per als exàmens, conèixer no-
ves matèries vinculades a l’escola i entendre continguts tractats a 
classe. 

• L’ús de YouTube segons la classe social explicaria l’augment d’usua-
ris i usuàries que no poden pagar classes privades o formacions no 
curriculars. 
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4.1.3.2. La fi de l’espontaneïtat en els models d’aprenentatge

El trossejament dels continguts i l’atomització de l’oferta que ha por-
tat la digitalització eliminen les ramificacions i la reflexió. Per asse-
gurar que l’estudiant pugui seguir el fil i autoavaluar-se, els continguts 
s’escurcen, es focalitzen en un únic concepte i s’eliminen els espais de 
debat. La manca de profunditat no només fa perdre posicionament 
davant els gegants tecnològics: també desincentiva l’estudiant de con-
sumir formació reglada. Algunes de les dades que ens ajuden a reforçar 
aquesta tendència són les següents:

Dades de l’usuari

• Els usuaris de YouTube prefereixen els vídeos curts, amb una dura-
da aproximada de 42 segons. 

• Els usuaris i usuàries prefereixen vídeos que no requereixin àudio. 
El 85 % dels vídeos de Facebook es reprodueixen sense so. 

• La cerca de vídeos amb contingut didàctic ha augmentat d’un 70 % 
any rere any. 

• Les imatges rellevants acompanyades de contingut informatiu vi-
sual o auditiu ens ajuden a recordar un 65 % de la informació dies 
després (mentre que quan llegim només text, només en recordem 
un 10 %). 

• Els usuaris i usuàries busquen primícies i continguts pràctics que 
puguin aplicar després. 

• Que les classes tinguin objectius d’aprenentatge ben definits i si-
guin fàcils de fer servir és el què més valoren a l’hora de buscar for-
mació en línia. 

Dades del mercat

• El 80 % del trànsit web estarà basat en vídeos. 

• Els continguts curts són els preferits per cobrir temes de baixa pro-
funditat, perquè requereixen menys recursos i són compatibles 
amb dispositius mòbils. 

• La taxa de conversió d’una pàgina augmentava més d’un 30 % quan 
la longitud de la landing page es multiplicava per 20. 

• Les pàgines amb més de 3.000 paraules obtenen 3,5 vegades més 
enllaços que les que es troben entre les 901 i les 1.200 paraules. 
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4.1.3.3. L’infotainment i la ludificació augmenten l’engagement

El newsjacking, el realisme i la proximitat com a pols d’atracció. Més 
enllà de les estratègies que s’aprofiten de la bretxa de curiositat per 
captar el clic, els estudiants cada vegada s’informen més a través de 
formats que mesclen entreteniment i continguts formatius. La major 
percepció de valor entre els joves es troba principalment en la mescla 
d’informació d’actualitat, casos reals i exemples de proximitat que pu-
guin ser capaços de reconèixer. Algunes de les dades que ens ajuden a 
reforçar aquesta tendència són les següents:

Dades de l’usuari

• “Els infants i joves escolaritzats han trobat a la televisió un espai de 
formació amb la programació incorporada a la graella televisiva.” 

• Gairebé el 70 % de la joventut utilitza internet per als seus treballs 
escolars, i el 50 % l’utilitza per jugar a videojocs. 

• “Segons el nivell d’estudis dels progenitors, destaca un consum te-
levisiu menor a mesura que creix el nivell d’estudis de la mare.” 

• El 83 % dels que reben formació ludificada se senten motivats, men-
tre que el 61 % dels que reben formació no ludificada se senten avor-
rits i improductius. 

• El 70  % dels usuaris i usuàries de pòdcasts ha augmentat el seu 
temps d’escolta en els últims dos anys. 

• Més d’un 40 % dels joves s’informa de temes d’actualitat a través de 
Twitch, xarxes socials o missatgeria instantània. 

• El 57,5 % dels joves porta el mòbil a classe gairebé cada dia. 
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Dades del mercat

• “Com més gran és el nivell d’engagement a través de la ludificació, 
més s’incrementa el grau de viralitat.” 

• El 70 % dels professionals inverteix de manera activa en màrqueting 
de continguts, ja que genera tres vegades més leads que les estratè-
gies tradicionals, i el 72 % de les empreses considera que és un mè-
tode efectiu d’augment de leads. 

• El 25 % dels articles més compartits a internet generen por, mentre 
que el 17 % fan riure, el 15 % generen diversió i el 6 % fan ràbia. 

• El click-through rate dels AdWords a la xarxa de cerca de Google en 
temes educatius és de 2,20. 

• Spotify (75 %) i YouTube (25 %) són les plataformes més utilitzades 
per escoltar pòdcasts. 

• “Moodle i els MOOC s’enquadren com a eines útils per a l’aplicació 
de la narrativa transmèdia als processos educatius, especialment a 
l’àmbit universitari.” 

• “Els MOOC no estan sent utilitzats com un element més de l’entorn 
transmèdia, al contrari del que passa amb Moodle, on els professors 
sí que amplien el contingut de classe.” 

• Les històries emprades en la narrativa transmèdia són desconcer-
tants i forgen connexions emocionals. 
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L’objectiu de la investigació primària és explorar les macrotendències 
detectades des d’un altre angle. Per aquest motiu, d’una banda, vam 
entrevistar nou alumnes d’Espanya i Mèxic, d’edats i d’àmbits d’estudi 
diversos. D’altra banda, es van dur a terme entrevistes a sis experts i 
expertes per entendre la seva perspectiva des de diferents àmbits de 
l’educació i la tecnologia. Els aprenentatges es presenten agrupats per 
les diferents macrotendències detectades en la investigació secundà-
ria.

5.1.1. Macrotendències de context

5.1.1.1. L’economia de l’atenció s’imposa

Què en diuen els estudiants? 

Mencionen que, sovint, els falten estímuls i s’avorreixen a les classes, 
que la majoria dels docents no s’esforcen gaire per presentar els con-
tinguts d’una manera atractiva, que els generi curiositat o els faci par-
tícips en la dinàmica de classe. 

En general, als estudiants els motiva aprendre a partir de casos pràc-
tics i exemples que els acostin a la vida real i a l’actualitat, i també els 
mou tot allò que els ajudi a projectar-se en el futur.

“Estoy estudiando de manera presencial. [...] Es más fácil concentrarse, 
la interacción humana es mucho mejor, puedo conversar, platicar y 
preguntarles a mis compañeros.” 

(P6, 3r. curs de grau, 22 anys, Mèxic) 

“El millor és una combinació de tot tipus de formats, perquè així no cremes 
l’estudiant.” 

(P10, 4t. curs de grau, 21 anys, Espanya)

5.1. Principals 
aprenentatges
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L’opinió dels experts

En general, encara que els agradi molt la matèria, l’excés d’inputs fo-
menta que els estudiants es regeixin per la llei del mínim esforç.

Per captar l’atenció, cal buscar el lligam emocional de l’estudiant amb 
la matèria que s’està impartint. Els estudiants, actualment, són molt 
més racionals i calculadors, per això cal recórrer a narratives que ge-
nerin empatia a partir de situacions personals.

L’actualització constant de continguts és molt apreciada, però el model 
de negoci actual de les universitats catalanes no ho permet. La valida-
ció i edició de continguts costa molt i sol tardar un any. És per això que, 
actualment, surt més a compte fer xerrades, per exemple, i penjar-les.

5.1.1.2. La presència i la influència digital es mercantilitzen

Què en diuen els estudiants? 

Valoren tenir visibilitat i fàcil accés a formacions complementàries en 
temàtiques concretes que solen ser impartides en els MOOC (cursos en 
línia massius i oberts). 

• Alguns mencionen que els certificats obtinguts haurien de ser reco-
neguts pels centres educatius reglats i institucions de l’Estat.

• L’alumnat més experimentat i més autònom acostuma a fer ús dels 
MOOC (Coursera, Udacity, Domestika, etc.) perquè hi veu el valor 
d’invertir uns diners i un esforç addicionals per accedir-ne als con-
tinguts, ja que és molt conscient de la seva rendibilitat.

D’altra banda, desconfia de la veracitat de fonts d’informació com 
blogs i influenciadors a les xarxes socials (per la probabilitat que el 
contingut estigui finançat) i les wikis (pel fet que són plataformes col-
laboratives).

“És important que facin més difusió de les alternatives existents per 
complementar els estudis. Els títols obtinguts en aquests cursos (MOOC) 
haurien de ser valorats.” 

(P5, alumni, 26 anys, Mèxic)

“No me gustan los influencers, no confío en lo que tengan que decir, ya que 
pueden ser pagados para promover ideas y opiniones más que hechos y 
verdades.” 

(P6, 3r. curs de grau, 22 anys, Mèxic)
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L’opinió dels experts

L’abundància de fonts d’informació i el fet que sovint les informacions 
són contradictòries genera confusió i dificultats per escollir fonts. 

Per a alguns, els MOOC són i seran una eina complementària utilitza-
da per aquells estudiants amb més capacitat i motivació per aprendre 
(equivaldria als que antigament es llegien llibres addicionals).

5.1.1.3. El consum digital afecta la salut mental dels joves

Què en diuen els estudiants? 

Els continguts en format vídeo (principalment de YouTube) són l’op-
ció preferent tant per descobrir un tema com per aclarir conceptes en-
tre els estudiants a qui els costa més concentrar-se, els quals solen tenir 
més dificultats amb la lectura d’articles llargs i curts. 

Alguns expliquen que el format en què es presenten els continguts té 
un impacte en el seu nivell d’estrès. Per exemple, si poden consumir-ho 
estirats, se senten més relaxats.

“Descubrir temas dentro de los libros es fantástico, pero no puedo dejar de 
costado el algoritmo de YouTube que me va recomendando cosas que me 
pueden interesar. Ver los videos me parece superinteresante y he conseguido 
nuevas habilidades con los videos recomendados.”  

(P6, 3r. curs de grau, 22 anys, Mèxic)

“Per als textos, soc una mica TDAH. Sempre em llegeixo abans l’esquema que 
el text. [...] Per a mi, és sempre millor vídeos que text. M’entra molt fàcil. Si 
tinc dues opcions, inconscientment clico al vídeo, m’ajuda a integrar-lo.” 

(P1, postgrau, 26 anys, Espanya)

L’opinió dels experts

“L’oferta formativa no pot competir en termes d’entreteniment.”

“A la universitat li cal un nou storytelling que l’ajudi a connectar amb 
els estudiants.”

“L’aprenentatge ha de ser emocional, transmetre passió i generar em-
patia. El contingut és el menys important.”

“L’atenció depèn del grau d’interès. Cal treballar la motivació.”
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5.1.2. Macrotendències del nou estudiant

5.1.2.1. L’entorn sociocultural determina el model de consum

Què en diuen els estudiants? 

Valoren molt poder adaptar el seu pla d’estudis als seus interessos par-
ticulars (per exemple, cursant assignatures de lliure elecció en altres 
centres, fent cursos MOOC, etc.), i requereixen la màxima flexibilitat 
de totes les parts per fer-les encaixar.

“Estic cursant els estudis de forma presencial menys una assignatura, que la 
faig online per IOC.”  

(P7, batxillerat, 16 anys, Espanya)

“Si pogués, canviaria 1 hora de classe magistral per 15 minuts de tutoria.”  

(P10, 4t. curs de grau, 21 anys, Espanya)

L’opinió dels experts

Hi ha una polarització dels estudiants en relació amb el que esperen 
de la universitat: mentre que els uns van a mínims per obtenir el títol 
(només volen aprendre allò que surt a l’examen), els altres venen molt 
motivats i esperen més intercanvi amb els docents. 

Caldria segmentar els estudiants en funció de les seves necessitats o 
objectius: els que busquen una incorporació laboral immediata, els 
que aspiren a sentir-se realitzats, etc. Pensant en aquests últims, les 
universitats s’han de posicionar com a espais enfocats a desenvolupar 
persones amb altes capacitats d’anàlisi, de reflexió, d’investigació i 
transformació (en comparació amb altres recursos formatius, com els 
MOOC, que faciliten adquirir coneixements pràctics molt específics).

La pandèmia està generant un efecte rebot. Empreses de continguts en 
streaming, com Netflix, han perdut usuaris perquè la gent vol tornar a 
trobar-se. Paral·lelament, això també succeeix en l’àmbit de l’educació. 

Alguns opinen que els continguts clàssics són els que perduren perquè 
són atemporals, de manera que consideren que la hiperpersonalitza-
ció no és el camí correcte.
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5.1.2.2. La generació Z prefereix la desvirtualització 

Què en diuen els estudiants? 

Tots els estudiants valoren molt poder aprendre amb un professor 
o professora, però són els més joves els que requereixen un acompa-
nyament més proper, idealment de forma presencial. Per contra, els 
estudiants més experimentats actuen de manera més autònoma: fent 
més ús de formacions complementàries com els MOOC, aprenent mit-
jançant vídeos i, puntualment, utilitzant formats alternatius com pò-
dcasts o videoconferències.

“Al principi, agraeixes molt que tot sigui en un àmbit presencial, i després ja 
pots anar introduint altres tipus de materials que ho facin més enriquidor, 
com ara vídeos, pòdcasts...” 

(P10, 4t. curs de grau, 21 anys, Espanya)

“Solia utilitzar molt els cursos de Domestika perquè en el màster, a vegades, 
hi havia pocs continguts i em permetien completar la matèria amb temes 
específics.” 

(P5, alumni, 26 anys, Mèxic)

“El que més valoro són les relacions personals amb companys i el contacte 
amb els professors que t’aporten consells de tipus més personal, que van més 
enllà de la matèria.” 

(P5, alumni, 26 anys, Mèxic)

L’opinió dels experts

Hi ha diferència d’opinions sobre el paper dels docents, sobre si han de 
ser punt de suport o acompanyament per als estudiants en les seves ne-
cessitats canviants, en les diferents fases de maduresa i de motivació, 
o si caldria seguir limitant-se al format d’impartir classes magistrals.
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5.1.2.3. La clau està en com s’ensenya a consumir 

Què en diuen els estudiants? 

Troben a faltar recursos per treballar soft skills, per gestionar la gran 
quantitat d’informació que se’ls ofereix, la gestió del temps i de projec-
tes, la concentració, la comunicació oral, etc.

Els estudiants més joves tenen més dificultats per discernir quina font 
i format són els més adequats en cada ocasió, i tenen menys autocon-
trol per gestionar les distraccions i les temptacions.

Tots afirmen que tenen grans dificultats per concentrar-se a causa de 
les notificacions i els missatges que reben en els dispositius electrònics 
(el mòbil és el que més els distreu, però a l’ordinador hi tenen gairebé 
les mateixes distraccions).

“Els professors haurien de tocar aspectes més transversals, com la gestió del 
temps o de projectes i de soft skills.” 

(P10, 4t. curs de grau, 21 anys, Espanya)

“La meitat dels companys que estan amb l’ordinador a classe no estan fent 
apunts, estan mirant les xarxes.” 

(P7, batxillerat, 16 anys, Espanya)

“Durant el confinament, em va ser difícil seguir les classes i no em podia 
concentrar tant. Tenir el profe davant t’obliga a treballar, i el canvi 
d’ambient també permet canviar el xip.” 

(P2, grau, 18 anys, Espanya)

L’opinió dels experts

El problema no és la tecnologia, és més aviat la manca d’educació en 
la gestió del temps. Han d’entendre que necessiten temps per focalit-
zar-se. Cal ajudar els estudiants a crear hàbits d’estudi i de treball. 

Actualment, tendeixen al multiscreening, aprofiten molt menys el 
temps de classe i tenen menys capacitat d’atenció.

Per altra banda, caldria fer ús de l’economia del comportament per mi-
llorar la motivació personal dels estudiants (els adolescents són sus-
ceptibles d’emfatitzar excessivament el present, buscant recompenses 
i plaer immediats).



El futur del consum de continguts digitals. 30

Investigació primària 05
5.1.2.4. La immediatesa s’imposa per sobre de la qualitat  

Què en diuen els estudiants? 

El docent és vist com a últim recurs per la falta d’immediatesa en la 
resposta.

El model d’exàmens és el que acaba condicionant el model d’aprenen-
tatge.

Els únics continguts que són percebuts com a imprescindibles són 
aquells que també es poden aplicar des del punt de vista pràctic. Si no 
es poden traslladar a exercicis i aplicacions reals, no interessen.

“A mi m’agrada la Wikipedia perquè és molt ràpid. És el fast food de la 
informació.” 

(P1, postgrau, 26 anys, Espanya)

“Si els continguts no es poden aplicar des del punt de vista pràctic, vol dir 
que són prescindibles.” 

(P10, 4t. curs de grau, 21 anys, Espanya)

L’opinió dels experts

Per aconseguir que els estudiants s’impliquin més, cal que facin algu-
na tasca amb el contingut, la qual ha de tenir una repercussió tangible, 
i s’ha de potenciar la gratificació immediata.

Per a bona part dels estudiants, el paper principal del docent és avalu-
ar-los. 

A la majoria els interessa entendre només aquells conceptes pels quals 
seran avaluats. 
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5.1.3. Macrotendències del nou model d’ensenyament

5.1.3.1. El docent pren un nou paper en els ecosistemes d’ensenya-
ment

Què en diuen els estudiants? 

Tot i disposar de canals per connectar amb els docents en remot, quasi 
sempre prefereixen resoldre dubtes entre companys. 

Molts es comuniquen diàriament entre ells mitjançant aplicacions de 
missatgeria (WhatsApp, Telegram...). Aquesta és una de les fonts prin-
cipals per accedir a coneixement i resoldre dubtes, i la valoren especi-
alment per la seva immediatesa.

“Pregunto moltes coses a amics meus, els grups de WhatsApp i Telegram 
treuen fum.” 

(P1, postgrau, 26 anys, Espanya)

“Si tengo que resolver una duda, primero preguntaría a los compañeros, 
luego al profesor y luego a internet.” 

(P8, grau, 21 anys, Mèxic)

L’opinió dels experts

En general, els més joves no tenen dificultats per connectar entre ells, 
però sí que tenen mancances en un sentit crític, com per exemple per 
detectar perfils falsos i continguts finançats o relacionats amb la vira-
litat i el clickbait, per identificar fonts d’informació contrastades, etc. 

“Els MOOC són i seran una eina complementària, com aquells que 
abans tenien més capacitat i es llegien llibres addicionals.”

“Seguim en un país amb ‘titulitis’ i el blockchain ens hauria d’ajudar a 
aconseguir que els processos de validació no requereixin un ensenya-
ment tan encotillat.”
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5.1.3.2. La fi de l’espontaneïtat en els models d’aprenentatge

Què en diuen els estudiants? 

Els estudiants són conscients que tenen accés a multitud de recursos 
educatius que els poden ajudar a comprendre conceptes, però se’ls 
plantegen diversos problemes.

Alguns estudiants, tal com estan plantejats els temaris i les avaluaci-
ons (conceptes molt definits), sovint eviten fer-ne ús per evitar crear 
conflictes d’opinió amb els docents.

Altres expliquen que sovint els costa trobar informació específica 
del que busquen, ja que sol ser més genèrica, i eviten dedicar temps a 
aprendre conceptes de fora del temari que no seran valorats.

També esperen disposar de tots els continguts essencials de manera 
molt estructurada.

“L’ideal és tenir els continguts resumits en format text, amb dibuixos i algun 
vídeo intercalat. Tot estructurat i accessible per separat.” 

(P4, grau, 18 anys, Mèxic)

L’opinió dels experts

Debat entre si s’ha de facilitar als estudiants la comprensió de contin-
guts de temes concrets mitjançant píndoles de 2-3 minuts i si donar-los 
tot tan mastegat els resultaria contraproduent a la llarga.

Els primers són de l’opinió que cal apostar per explicar conceptes mit-
jançant microtemes, lligant-los de manera lògica i natural, i creant 
una experiència que els en faciliti el seguiment.

“No se puede aprender a operar a corazón abierto a través de vídeos de 
TikTok.”
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5.1.3.3. L’infotainment i la ludificació augmenten l’engagement

Què en diuen els estudiants? 

Valoren quan els docents s’esforcen per enllaçar la teoria amb exem-
ples d’actualitat. Quan lliguen la teoria a la “vida real”, estan més atents 
i encuriosits. Quan els conceptes són més tangibles i pròxims els ajuda 
entendre’ls, a donar-los més valor i recordar-los més fàcilment. 

Entre estudiantes es generen grups per compartir informació sobre 
interessos compartits. En canvi, els docents sovint no aconsegueixen 
captar el seu interès, ja que recorren a exemples poc actuals.

“El millor és una combinació de tot tipus de formats, perquè així no cremes 
l’estudiant. [...] Quan els profes et sorprenen, fa que tot et quedi més al cap.” 

(P10, 4t. curs de grau, 21 anys, Espanya)

“Somos la primera generación de un modelo educativo nuevo. Los proyectos 
consisten en solucionar problemas actuales y futuros desde un punto de 
vista ingenieril. Los maestros nos otorgan las herramientas y nosotros 
decidimos cómo utilizarlas.” 

(P6, 3r. curs de grau, 22 anys, Mèxic)

“Usar temas de actualidad enriquece mucho. En México hace un año se cayó 
un metro. Si lo vinculan a la temática que estamos tocando, entiendes mejor 
la importancia que tiene.” 

(P5, grau, 21 anys, Mèxic)

L’opinió dels experts

Polaritat d’opinions respecte a un ensenyament enfocat des de l’entre-
teniment:

• Per a alguns, la formació es pot posicionar des d’atributs com el ri-
gor, l’exigència, l’excel·lència o el criteri, però no com a diversió. Per 
exemple, recursos com el Kahoot o el 3D no t’ensenyen a operar.

• Altres consideren que és el que els joves esperen, i no té per què 
anar en detriment de la qualitat. Cal obrir-se a diferents canals, per 
exemple, anar cap a audiollibres, pòdcasts amb entrevistes, etc.
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Un altre aspecte analitzat durant la investigació primària ha estat 
la preferència pels formats per part dels joves a l’hora d’estudiar. En 
aquest sentit, el primer element destacat que s’ha descobert en la in-
vestigació ha estat l’elevada capacitat que han demostrat els estudi-
ants per diferenciar els usos dels dispositius i formats en funció del seu 
objectiu i els impactes esperats. Amb aquesta anàlisi, es fa palès l’estat 
de consciència dels joves a l’hora de detectar quins són els factors de 
distracció que més els afecten. 

D’altra banda, val a dir que aquest grau d’autoconsciència és més ele-
vat entre els joves que es consideren més aplicats en comparació de 
la mitjana dels seus companys. Són aquests els que han mostrat una 
major habilitat a l’hora de diferenciar usos, i també un major control a 
l’hora d’escollir el dispositiu de consum i el model d’estudi. 

Finalment, abans de mostrar la taula de dispositius i formats, posem 
en relleu que, malgrat l’alta capacitat de control i elecció que tenen la 
majoria d’estudiants, el canal de recepció dels continguts segueix te-
nint un paper crucial. En aquest àmbit, malgrat que tots els joves pre-
fereixen consumir qualsevol contingut des de dispositius de gran pan-
talla, els mateixos joves admeten que, quan reben material de classe a 
través de WhatsApp, és molt probable que en facin la primera visualit-
zació a través del mòbil.

5.2. Taula resum 
de dispositius i 
formats
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Encara que la taula de resum de dispositius i formats no presenta cap 
novetat inesperada, repassem els elements més repetits entre els joves 
entrevistats: 

5.2. Taula resum 
de dispositius i 
formats

Dispositius i formats 
utilitzats per cada activitat
La UOC ha fet un estudi sobre el consum de continguts digitals de les 
noves generacions. Observem que els joves tenen molt clars els 
dispositius i canals que usen per a fer cada activitat:

Per cercar per 
primera vegada 
un contingut

Per introduir-se a 
un nou contingut 

Per estructurar 
els continguts 
vinculats a 
un tema 

Per entendre 
com aplicar el 
contingut 

Per 
aprofundir 
sobre un tema

Per mantenir-se 
al dia sobre una 
temàtica

Canals 
habituals

uoc.edu

Dispositiu 
prioritari

Formats 
preferits

Ordinador

Ordinador Vídeo

Ordinador Infografies

Textos curts

Textos llargs Bibliografia

Material acadèmic
Youtube
MOOCs
Blogs
Drive

Ordinador

Paper 

Paper 

Mòbil

Twitter

Motor 
de cerca

Consultar 
a companys

Google

Google
Images

Campus 
virtual

Whatsapp

Youtube

Youtube

Wikipedia

Vídeos

Spotify

TikTok

Posts a xarxes 
socials

Podcasts

Per estudiar i 
repassar 
conceptes

Apunts

Material 
acadèmic

Estudis de cas 

Campus virtual
Canals de missatgeria
instantània
Portals en línia
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5.3. Què reclamen 
els futurs 
estudiants?

Més varietat 
de formats

Més mobilitat dels 
formats i canals

Més 
entreteniment 

Més immediatesa 
de resposta 

Més 
personalització

Més actualitat i 
realitat

Què reclamen els futurs 
estudiants?
La UOC ha fet un estudi sobre el consum de continguts digitals de les 
noves generacions. Quan els hem preguntat directament, les coses que 
realment els importen i reclamen són:

uoc.edu

Més socialització

Més aplicabilitat 
pràctica

Més 
llibertat 
d’elecció

Més guia i 
estructuració 

Més proximitat 

Més flexibilitat de 
certificació
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