
Treball de Recerca: El cos perfecte vist des dels mitjans de comunicació: el cas de les sèries de televisió per 
adolescents 

 

1 
 

TREBALL DE RECERCA 

 

Títol: El cos perfecte vist des dels mitjans de comunicació: el cas de 
les sèries de televisió per adolescents 
 

 

Curs: 2n Batxillerat social 

 

 

Modalitat: Educació Física 

 

 

Realitzat per: Carla Castillo Castro 

 

 

Tutoritzat per: Carles Ventura 

 

 

Data de composició: 13 de Gener de 2011 

 

 

 

 

 

 



Treball de Recerca: El cos perfecte vist des dels mitjans de comunicació: el cas de les sèries de televisió per 
adolescents 

 

2 
 

Índex 
Objectius……………………..………………………………………………………………….3 

Introducció .................................................................................................................... 4 

PART TEÒRICA 

Capítol 1: Sobre els cos 10 ........................................................................................... 5 

1.1. Història del cos ...................................................................................... 5 

1.1.1. Femení ............................................................................................... 5 

1.1.2. Masculí ............................................................................................... 8 

1.2. Estètica corporal del segle XXI..............................................................10 

1.2.1. Perfil que ha de tenir un cos perfecte.................................................10 

1.2.2. Models de cos 10 al segle XXI............................................................12 

1.2.3. Perills per obtenir un cos 10................................................................13 

Capítol 2: Adolescència i cos 10...................................................................................16 

Capítol 3: Adolescència i consum de la televisió...........................................................19 

3.1.          El consum de la televisió entre els adolescents.....................................19 

3.2.     Sèries i adolescents...............................................................................20 

PART PRÀCTICA 

Capítol 4: Anàlisi dels personatges de les sèries de televisió.......................................24 

         4.1. Física o Química............................................................................................24 

         4.2. El Internado...................................................................................................26 

         4.3. Glee...............................................................................................................28 

Capítol 5: Enquestes sobre les sèries de televisió dirigides als adolescents................31 

          5.1.       Metodologia............................................................................................31 

    5.1.1.  Mostra..................................................................................................31 

    5.1.2. Instruments...........................................................................................31 

    5.1.3. Procediments........................................................................................32 

           5.2. Resultats......................................................................................................32 

Conclusions...................................................................................................................35 

Bibliografia .................................................................................................................. 38 

 Webs consultades.............................................................................................38 
 Llibres consultats...............................................................................................41 

 Documentals consultats....................................................................................42 

 



Treball de Recerca: El cos perfecte vist des dels mitjans de comunicació: el cas de les sèries de televisió per 
adolescents 

 

3 
 

OBJECTIUS 

Amb aquest treball de recerca pretenc: 

 

1. Conèixer els canvis que s’han produït al llarg de la historia sobre el concepte 

de cos ideal i la visió actual del mateix. 

2. Observar els perills que suposa per a la societat, en general, i a l’adolescència 

en particular l’obsessió per assolir un “cos 10”. 

3. Analitzar el perfil de personatge que apareix en diferents sèries de televisió 

dirigides especialment als/les adolescents. 

4. Investigar amb quin personatge s’identifiquen els adolescents d’ entre tres 

sèries de televisió i la seva percepció- interès en aquests en relació a la seva 

imatge- cos. 
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INTRODUCCIÓ 

L’ interès que sempre he tingut per conèixer més a fons la existència d’un cos perfecte 

i pel qual han sorgit malalties que pateixen i han patit persones que conec ha sigut un 

dels factors a partir del qual vaig decidir tractar aquest tema.  

Actualment els mitjans de comunicació tenen molta importància en les nostres vides, ja 

sigui per informar o per entretenir-nos. La televisió, concretament, és un mitjà de 

comunicació del qual la nostra societat en fa un gran ús, a més, és el que té un major 

pes entre els adolescents. D’ entre la informació televisiva, les sèries de televisió 

dirigides als joves tenen com a objectiu captar l’atenció dels espectadors i aconseguir 

que els adolescents se sentin identificats amb els personatges ficticis que hi apareixen 

ja que tracten temes que aquests viuen contínuament.  

Un altre fet que avui dia també tenim molt present és l’ importància del nostre cos ja 

que és una eina que serveix per comunicar-nos i per mostrar la nostra personalitat. Els 

joves li donen més importància que mai ja que contínuament els estan bombardejant 

amb imatges i prototips de cos perfecte. 

El meu treball de recerca es divideix en dos grans apartats.  

En el primer, part teòrica, es descriuen els canvis que hi han hagut al llarg de la 

historia sobre el concepte de cos ideal, tant masculí com femení, els perills als que es 

veuen sotmeses moltes persones per tal d’aconseguir-lo i com va relacionada la 

televisió amb l’adolescència pel que fa al cos 10.  

El segon, part pràctica, l’he dividit en dos blocs. El primer tracta de l’ anàlisi de tres 

sèries de televisió (Glee, Física o química i El Internado) on descric el perfil psicològic i 

físic dels seus personatges principals. Per fer-ho, he elaborat una graella1 per facilitar-

ne l’anàlisi i aconseguir una millor organització. 

En el segon bloc es presenten els resultats de les enquestes2, les quals vaig realitzar 

basant-me en els personatges de les sèries de televisió i les característiques que 

comparteix cadascú d’ells a nivell físic i psicològic, fet que va lligat al primer bloc de la 

part pràctica. 

 

 
                                                           
1
 Adjuntada a l’annex. 

2
 Adjuntada a l’annex 
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CAPÍTOL 1.- Sobre el cos 10 

   1.1.- Història del cos  

       1.1.1.- Femení 

Antigament, a l’època prehistòrica, les dones que eren vistes com a models per a la 

societat eren les anomenades “Venus”, figures petites normalment de marfil o pedra 

amb forma femenina, tot i que podien tenir diversos significats culturals (amulets, 

deesses, representacions de la bellesa o fertilitat...). La majoria estaven dotades amb 

uns pits, malucs, cuixes i genitals exagerats, contràriament, estaven dotades amb uns 

braços, peus i cara petits que en molts casos en mancaven, cosa que ens fa pensar 

que utilitzaven aquestes Venus en diverses ocasions com una representació de la 

fecunditat. 3 

A continuació s’exposen diversos exemples de models de cos ideal femení al llarg de 

la història:4 

 

 Aquesta petita estàtua que no arriba als 12 centímetres 

està caracteritzada per les grans dimensions dels seus 

pits, cuixes, malucs, ventre i  genitals. La cara no està 

gaire definida, igual que els peus,  fet que li dóna 

protagonisme a les altres parts del cos, i els braços són 

petits i estan amagats darrere els pits. A primera vista el 

que més destaca són les grans dimensions de parts 

concretes del   seu cos, i això porta a pensar que aquesta 

podria ser una representació de la fertilitat, tot i que 

alguns historiadors mantenen que podria ser un model de cos perfecte per als 

prehistòrics d’aquella època (23.000 a.C.). 

 

 

 

                                                           
3http://www.bbc.co.uk/mundo/cultura_sociedad/2009/05/090514_0346_escultura_nature_jg.shtml, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Venus_(mitología) 

4   http://witches-house.blogspot.com/search/label/venus 

Venus de Willendorf, Museu 
d’Història Natural de Viena 

http://www.bbc.co.uk/mundo/cultura_sociedad/2009/05/090514_0346_escultura_nature_jg.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Venus_(mitolog%C3%ADa)
http://witches-house.blogspot.com/search/label/venus
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D’aquesta Venus de 230.000 anys enrere no se’n ha trobat el 

cap però es poden distingir molt bé les diferents parts del cos. 

Aquesta té un cos més natural que les altres Venus, les quals 

tenien exagerades diverses parts del cos. Podem observar com 

el braç dret es recolza sobre la cuixa dreta i com el braç 

esquerre es recolza sobre l’abdomen. Les cames tenen unes 

proporcions normals a l’igual que l’abdomen, que ja no és tan 

exagerat. Es pensa que era una figura a la qual se li feien 

cultes a la fertilitat ja que es va trobar dins d’un temple a Malta. 

 

Aquesta Venus del 25.000 a.C., a diferència de l’anterior, sosté un 

corn a la mà dreta, el qual simbolitza l’abundància per uns i la 

fertilitat per uns altres. Mesura uns 45 centímetres aproximadament 

i està esculpida a la pedra. El cap i els peus tornen a trobar-se en 

un segon pla, ja que el cap té cabells però la cara no està 

esculpida, com els peus els quals gairebé no es poden apreciar. 

Les parts que més exalten tornen a ser els pits, ventre, malucs i 

cuixes.  

 

Altres exemples de venus prehistòriques podrien ser la Venus de Tan-Tan o la Venus 

de Berejat Ram. 

Posteriorment, el perfil de les Venus o deesses va anar canviant. El físic d’aquestes 

era més natural, ja no era tan exagerat, tot i que l’ús que se’n feia d’aquestes seguia 

sent el mateix: representaven la bellesa, fertilitat,...  

Cap a l’època medieval van ser les dones amb pell blanca, els cabells rossos i un cos 

prim les que representaven la bellesa. Les corbes del seu cos, però,  eren menys 

pronunciades.  

Poc a poc es van començar a fer pintures, a més d’escultures, on podien plasmar més 

color i detalls. 

 

 

Venus de Malta, Museu 

Nacional d’arqueologia de la 

Veletta 
 

Venus de Laussel, 

Museu de Saint 

Germain-en-Laye, París 
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Possibles exemples de Venus o models dels segles posteriors podrien ser: 

Aquesta estàtua de marbre de grans dimensions (poc més de 2 metres 

d’altura) correspon a l’època antiga de Grècia. Està esculpida 

detalladament i hi podem apreciar perfectament cada part del cos, 

exceptuant els braços que en manquen. Ja es poden diferenciar les 

diverses parts de la cara, els cabells han estat treballats i el ventre ja 

no és tan ample. S’observa que la cintura és més estreta que les de les 

representacions anteriors, les cames són més llargues, els pits ja no 

són tan voluminosos i la figura és més esvelta. Els historiadors pensen 

que devia ser Afrodita, deessa que representava la bellesa i l’amor. 5 

 

Aquest quadre pintat al segle 15 d.C. 

representa el naixement de la Venus, amb 

el qual ens tornem a trobar amb una dona 

amb corbes més discretes que l’anterior. 

 

 

 Segons la mitologia grega, les Gracies eren les deesses de 

la naturalesa, la bellesa i la fertilitat entre d’altres En aquest 

quadre podem observar com les 3 Gracies tenen un cos 

voluminós. 

Segons la mitologia grega, les Gracies eren les deesses de 

la naturalesa, la bellesa i la fertilitat entre d’altres. 

Va ser pintat al barroc, cap al segle 17 d.C. 

 

 

 

                                                           
5 http://www.swingalia.com/escultura/escultura-de-la-venus-del-milo.php 

Venus de Milo, 
Museu del Louvre 

Les Tres Gracies, Rubens, 
Museo del Prado 

El naixement de la Venus, Boticceli, Museu dels Uffizi de Florència 

 

http://www.swingalia.com/escultura/escultura-de-la-venus-del-milo.php
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        1.1.2.- Masculí 

El cànon de bellesa masculina no ha canviat tant com en el cas de la femenina que ha 

anat experimentat un gran canvi al llarg dels anys.  

Durant l’època antiga, van esculpir moltes escultures de figures masculines on hi 

podien plasmar la bellesa masculina i de les quals avui dia encara podem gaudir. 

Aquestes escultures solien ser d’homes de complexió atlètica amb un cos simètric i 

ben proporcionat.6 

De la mateixa manera que he utilitzat representacions per mostrar l’evolució històrica 

del cos femení, ara faré un breu repàs històric respecte l’ideal de cos masculí: 

 

En aquesta escultura grega de l’època antiga elaborada el 455 a. C. 

podem observar un home amb un cos atlètic disposat a tirar un 

disc. S’hi poden diferenciar uns abdominals i pectorals marcats, 

unes cames i uns braços proporcionats i musculats. Per als grecs 

un dels seus models i personatges més rellevants eren els atletes. 

  

 

 

És l’ anomenat cànon absolut ja que posseeix totes les 

formes amb proporcions correctes. El cos són set cops el 

cap. En aquest cas, la bellesa és la proporció. Trobem moltes 

semblances respecte l’atleta anterior ja que té uns pectorals i 

abdominals marcats, junt amb unes extremitats igualment 

musculades. Va ser construït cap al 450, 445 a.C.7 

 

 

 

                                                           
6
 http://www.ucm.es/info/especulo/numero34/canonbe.html 

7
 http://historiadelarte.bligoo.es/content/view/643074/Policleto-Doriforo.html 

El Discòbol, Mirón, Grècia 

Dorífor, cànon de Policlet, Grècia 

http://www.ucm.es/info/especulo/numero34/canonbe.html
http://historiadelarte.bligoo.es/content/view/643074/Policleto-Doriforo.html
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Cap a l’època mitjana, els homes eren representats com a 

cavallers amb llargues melenes que representaven la 

força i llibertat. Solien ser alts amb les cames llargues, 

forts i prims però amb unes grans espatlles i un bon pit. 

Els pintaven amb les mans grans per donar-los 

masculinitat, ja que això mostrava que sabien manejar bé 

l’espasa, fet que els faria ser bons cavallers.8  

 

 

 

 

Com a curiositat, aquest dibuix realitzat per Leonardo Da 

Vinci durant el renaixement mostra un cànon del cos 

masculí a partir de la simetria i la proporcionalitat, tornant 

al mètode clàssic. 

Es basa en les matemàtiques,com ara, que 4 dits formen 

un palmell i que 4 palmells formen un peu. I, s’hi ens hi 

fixem, el melic representa el punt mig de la circumferència 

i del quadrat. 9 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 http://www.ucm.es/info/especulo/numero34/canonbe.html 

9 La aventura del saber, la 2, 10-12-2009. (Documental) 

http://www.rtve.es/mediateca/videos/20091210/aventura-del-saber/646645.shtml 

L’ Home de Vitruvi, Leonardo Da 
Vinci, Itàlia 

Cavaller Medieval 

http://www.ucm.es/info/especulo/numero34/canonbe.html
http://www.rtve.es/mediateca/videos/20091210/aventura-del-saber/646645.shtml
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   1.2.-ESTÈTICA CORPORAL DEL SEGLE XXI 

       1.2.1.- Perfil que ha de tenir un cos perfecte 

Realment no existeix un cos perfecte, tan sols existeix a la nostra imaginació, als 

anuncis que veiem dia a dia i a les fotografies de les revistes on hi figuren dones i 

homes que no són reals.10 

La nostra societat i els mitjans de comunicació ens han convençut de que el cos 

perfecte és una cosa que pots assolir, que pot ser real. Ens asseguren de que si 

comprem els seus productes podrem arribar a ser aquella dona o home perfecte de 

l’anunci, quan realment no és així. 

En primer lloc, a la font consultada s’ afirma que no existeix el cos perfecte i que totes 

les fotografies que apareixen a les revistes són retocades, fet que es repeteix en els 

anuncis que veiem a la televisió i que ens fan estar descontents amb el nostre cos i 

que ens porta a l’obsessió per posseir un cos perfecte. Una dada molt interessant que 

aquesta aporta és que tan sols el 0.03% de les dones té aquest tipus de cos, és a dir, 

que el 99,97% de les dones no ens assemblem a aquest tipus de cos que surt als 

anuncis.11 

En segon lloc, també es fa referència al tòpic del 90-60-90, 90 de bust i malucs i 60 de 

cintura, mesures que tindria un cos perfecte de dona. Parla també de l’alçada, factor 

important a tenir en compte, ja que, amb les mateixes mesures, una dona alta 

semblaria que fos més prima que una dona baixa. Esmenta que el coeficient cintura- 

malucs12 que més agrada als homes és de 0,7, tot i que a altres regions pot variar fins 

al 0,6 a la Xina o 0,8 a zones com ara Sud-àfrica o Sud Amèrica. Parla, també, de l’ 

IMC (Índex de Massa Corporal), on esmenta la relació que ha d’haver entre estatura i 

pes.13  

A més, 4 de cada 5 dones nord-americanes no està a gust amb el seu cos o que, 

desprès de veure fotografies de diverses models, 7 de cada 10 dones es senten més 

molestes o deprimides que abans de veure-les.  

 

                                                           
10

 http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=855526&pagenum=1,      
http://www.selecciones.es/el_mito_del_cuerpo_perfecto 
11

 http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=10&schid=1957&secid=1960&cid=855526&pagenum=1 
12

 Es mesura la circumferència dels malucs a la part més ample i es divideix entre la circumferència de la cintura 
13

 http://www.mejorestilodevida.net/Boletines/b_Cuerpo_Ideal.htm 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=855526&pagenum=1
http://www.selecciones.es/el_mito_del_cuerpo_perfecto
http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=10&schid=1957&secid=1960&cid=855526&pagenum=1
http://www.mejorestilodevida.net/Boletines/b_Cuerpo_Ideal.htm
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Esmenta, també, que hi ha un estudi fet al 2002 on s’hi demostra que per aconseguir 

el coeficient cintura- malucs ideal no només s’ha de perdre pes, també s’ha de fer 

exercici. 

Altres documents ens parlen del cos perfecte femení com aquell que ha de complir 

unes característiques: ha de ser alt, amb un ventre llis, igual que la pell, la qual també 

ha d’estar bronzejada, amb uns ulls i boca grans, però amb un nas petit i uns llavis 

carnosos. El cabell ha de ser llarg, a l’igual que les cames, i els pits han d’estar firmes. 

Coincideix amb les mesures del 90-60-90 esmentades anteriorment. També anomena 

la joventut com part del cànon de bellesa femenina.14 

Però la bellesa no es veu igual a tot el món. Hi ha diverses parts del món on la bellesa 

no s’entén per lluir un bon cos, com aquí, sinó per altres factors que depenen de la 

cultura de cada país, és a dir, que la manera de veure la bellesa depèn de la cultura de 

cada indret. 15  

En països orientals com ara Birmània, la bellesa de cada dona es mesura pel nombre 

de cèrcols que porta al coll i al Japó la blancor de la pell és símbol de bellesa. En 

altres llocs com Etiòpia, a les dones se’ls posa uns discs d’argila als llavis, fet que els 

deforma. Finalment, en Papua Nova Guinea a les dones se’ls estira els pits fins que es 

quedin caiguts.  

En cas del cos masculí, no hi ha unes mesures fixes com en el cas del 90-60-90 de les 

dones, sinó que hi ha un “patró” com diu Ramón Pérez Parejo16. Aquest patró 

consisteix en una altura superior a la de la resta, amb una cara caracteritzada per un 

front ample i una mandíbula marcada, el cabell llarg i un cos ben treballat a base 

d’exercici físic, amb una esquena ample i unes cames llargues i ben depilades.  

 

 

 

 

 

                                                           
14

 http://www.ucm.es/info/especulo/numero34/canonbe.html 
15

 http://www.cienciapopular.com/n/Biologia_y_Fosiles/La_Belleza_humana/La_Belleza_humana.php 
16 http://www.ucm.es/info/especulo/numero34/canonbe.html 

http://www.ucm.es/info/especulo/numero34/canonbe.html
http://www.cienciapopular.com/n/Biologia_y_Fosiles/La_Belleza_humana/La_Belleza_humana.php
http://www.ucm.es/info/especulo/numero34/canonbe.html
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      1.2.2.- Models de cos 10 al segle XXI  

 A continuació, exposaré uns exemples del cos 10 d’avui dia: 

Aquesta model i actriu va ser votada pels homes com la dona 

amb millor figura en una enquesta feta a una revista anglesa. 

Les seves mesures són de 81-61-89.17 

 

 

 

 

Aquesta actriu, en canvi, va ser escollida com a dona perfecta 

matemàtica i científicament per uns investigadors anglesos ja 

que el seu coeficient cintura- malucs és de 0,7. Les seves 

mesures són de 85-62-85.18  

 

 

 

 

Cristiano, amb el seu cos ben musculat podria ser un exemple 

de cos perfecte ja que compliria diversos elements que cita la 

font consultada com ara el de la mandíbula marcada, cos 

treballat i ben musculat, esquena ample i cames llargues que 

caracteritza el partó masculí.19 

 

 

                                                           
17

 http://www.mejorestilodevida.net/Boletines/b_Cuerpo_Ideal.htm 
18

 http://www.mejorestilodevida.net/Boletines/b_Cuerpo_Ideal.htm 
19

 http://www.ucm.es/info/especulo/numero34/canonbe.html 

Kelly Brook, model i actriu 

 Jessica Alba, actriu 

Cristiano Ronaldo, futbolista 

http://www.mejorestilodevida.net/Boletines/b_Cuerpo_Ideal.htm
http://www.mejorestilodevida.net/Boletines/b_Cuerpo_Ideal.htm
http://www.ucm.es/info/especulo/numero34/canonbe.html


Treball de Recerca: El cos perfecte vist des dels mitjans de comunicació: el cas de les sèries de televisió per 
adolescents 

 

13 
 

Va ser triat com l’home amb millor cos de l’estiu 2010 per la 

revista “Men’s Health”. També podem trobar-li diverses parts 

de les quals parla el “patró” anomenat anteriorment. Una 

d’aquestes podria ser l’esquena ampla, un cos musculat, unes 

cames amples i una mandíbula lleugerament marcada.20 

 

 

 

 

       1.2.3.- Perill per obtenir un cos 10  

Una de les conseqüències que tenen les creences en el cos perfecte és l’obsessió per 

estar prim, la qual porta a molta gent a fer dietes “miracle”.  

Aquestes dietes miracle prometen “una pèrdua de pes ràpida i sense esforços”.20 

Per perdre pes, molta gent tria el mètode de les dietes. L’ideal seria que es consultés a 

un metge especialitzat per tal de vigilar la nostra salut i que el cos en surti beneficiat. 

El més convenient és fer-ne una personalitzada, adaptada al teu perfil, edat...21  

“El resultat d’aquest règim és nefast. Les dietes miracle poden inclús degenerar en 

problemes de sobrepès, degut a una alimentació desequilibrada, derivat, fins i tot, en 

desajustos en l’organisme”.22 

Pel fet que aquestes es basen en la restricció de diversos aliments, es crea un 

desequilibri alimentari ja que estem deixant de consumir una varietat d’aliments, creant 

alteracions en el nostre metabolisme. 

A més, es creen efectes psicològics negatius. Segons l’ AEDN (Associació Espanyola 

de Dietistes Nutricionistes), el 95% de les persones que perden pes amb aquestes 

dietes, el torna a recuperar per l’ anomenat “efecte rebot”. Aquest efecte consisteix en 

l’augment de pes un cop s’ha deixat de fer la dieta, major al que es tenia abans de 

començar-la. 

 
                                                           
20

 http://www.fandemia.com/celebrities/kellan-lutz-es-elegido-como-mejor-cuerpo-del-verano-para-la-revista-menshealth 
21

 http://www.euroresidentes.com/Alimentos/adelgazar/consejos_adelgazar_rapidamente.htm 
22

 http://lasdietasmilagro.com/ 

Kellan Lutz, actor 

http://www.fandemia.com/celebrities/kellan-lutz-es-elegido-como-mejor-cuerpo-del-verano-para-la-revista-menshealth
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/adelgazar/consejos_adelgazar_rapidamente.htm
http://lasdietasmilagro.com/
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A més, com diu la font consultada, al haver estat un cert temps ingerint una petita 

quantitat de calories, el nostre metabolisme s’ha acostumat a gastar-les d’una manera 

més lenta, fet que crea l’augment de pes un cop s’ha abandonat la dieta ja que al 

finalitzar- la es menja més però el nostre metabolisme segueix gastant les calories 

més lentament.23 

En molts casos exageren tot el que diuen per a que produeixi més impacte a la 

persona que fa aquesta dieta, a més, prometen la pèrdua de pes sense haver de fer 

gens d’esforç, d’una manera saludable. En molts casos la tàctica que utilitzen 

aquestes dietes per fer perdre pes més ràpidament és la pèrdua de múscul i aigua, no 

de greix que es que realment busca el client. 

A més, utilitzen personatges famosos o persones normals, del carrer, per a vendre el 

seu producte i donen explicacions sobre els resultats que han obtingut fent aquesta 

dieta, les quals semblen reals, fet que crea confiança en molts dels possibles 

consumidors els quals decideixen començar aquesta dieta o utilitzar aquest 

complement dietètic.  

Uns exemples de dietes “miracle” podrien ser la de l’arròs, el pollastre i la poma. 

Aquesta dieta que dura nou dies consisteix en menjar els tres primers dies, tan sols, 

arròs (sempre sol, sense cap acompanyament), els tres dies següents es menja 

pollastre (sense pell ja que és aquí on es troben els greixos) al forn, cuit...(igual que 

l’arròs, sense cap tipus d’acompanyament) i, finalment, els tres dies posteriors es 

mengen pomes al forn, cuites... 

Amb aquesta dieta t’asseguren que es pot arribar a perdre 9 quilos en 9 dies.24 

Una altra dieta que es pot trobar és la “dieta de l’escarxofa”.25 

Aquesta consisteix en esmorzar fruita amb un cafè de llet desnatada, dinar un plat amb 

escarxofa i sopar un plat lleuger amb escarxofa. 

El fet que aquest aliment tingui molta aigua et fa passar la gana, per això t’aprimes. 

Però l’inconvenient que presenta aquesta dieta és l’escassa varietat d’aliments. 

Totes aquestes dietes són perilloses per a la nostra salut fins al punt en el que qui 

recomana fer-les, adverteix de que la seva duració no hauria de superar els 7 dies. 

                                                           
23

 http://lasdietasmilagro.com/ 
24

 http://www.dietafitness.com/dieta-del-arroz-pollo-y-manzana.html 
25

 http://www.dietasparabajardepeso.info/dieta-de-la-alcachofa.html 

http://lasdietasmilagro.com/
http://www.dietafitness.com/dieta-del-arroz-pollo-y-manzana.html
http://www.dietasparabajardepeso.info/dieta-de-la-alcachofa.html
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La pràctica d’exercici al gimnàs és una manera saludable de perdre pes ja que quan 

es realitza activitat física es crema un gran nombre de calories. Quan es porten 

aproximadament 20 minuts fent exercici físic, el nostre cos comença a cremar els 

greixos. El problema que planteja la pràctica del gimnàs és que molta gent hi va sense 

saber els exercicis que s’adeqüen al seu cos ja que, depenent de la persona, en 

necessitarà fer més uns que no o pas uns altres i ,a més, molta gent no sap gaire del 

funcionament de certes màquines i això provoca que la seva mala utilització pugui 

causar diverses lesions a les articulacions, músculs o altres parts del cos que es 

treballin incorrectament. Aquest fet ha generat la creació “d’entrenadors personals” els 

quals, partint del que tu vols aconseguir, t’ajuden a aconseguir els teus objectius: et 

diuen els exercicis adequats per al teu cos, el temps que els has de practicar, les eines 

que has d’utilitzar,... tal i com mencionen a l’entrevista feta a Ramon Canela i Marcos 

González a RAC1.26 

A més, hi ha anuncis que parlen de cremes que es poden aplicar durant el dia o la nit i 

que ajuden a definir el contorn de la figura, és el cas de la crema de L’ Oréal, Perfect 

Slim.27 

 

Al principi d’ aquest capítol s’ha pogut observar que ,al llarg de la historia, l’ ideal de 

cos femení ha anat canviant. Al principi, a l’època prehistòrica, les deesses de la 

bellesa o de la fertilitat (Venus) es caracteritzaven per les seves corbes exagerades, 

en canvi, en èpoques posteriors, les deesses o dones que eren agafades com a ideal 

de cos tenien les corbes menys marcades, eren més proporcionades.  

En el cas dels homes, el seu patró no ha experimentat tants canvis com en el cas de 

les dones ja que les qualitats físiques que s’anomenaven de l’ideal masculí s’anaven 

conservant als cànons posteriors. 
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 http://rac1.org/elmon/blog/el-cos-perfecte-en-15-dies-nomes-a-la-tele/ 
27

 http://esbelleza.com/cremas-para-adelgazar/ 

http://blogsfarm.com/2009/07/27/concurso/
http://rac1.org/elmon/blog/el-cos-perfecte-en-15-dies-nomes-a-la-tele/
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 CAPÍTOL 2.- Adolescència i cos 10 

El cos és una eina de comunicació molt important ja que és amb ell amb el que ens 

comuniquem amb la resta. 

La influència per el munt d’ideals que hem anat construint amb el temps ha fet que, 

desgraciadament, la nostra imatge corporal sigui capaç de fer-nos baixar l’autoestima i 

això ha ocasionat que, no tan sols els joves, comencin a cuidar cada cop més el seu 

cos. 

L’exigència de molts joves per arribar a tenir aquest cos tan meravellós ha portat a 

molts d’ells a casos extrems, i com tots sabem, els extrems mai són bons.                   

L’ insatisfacció de moltes noies, també nois, respecte el seu cos i la por a la no- 

acceptació els ha portat a trobar-se en aquesta situació. 

Uns dels casos extrems que podríem anomenar en quant a alimentació que afecta a 

molta gent seria l’anorèxia o la bulímia. 

L’anorèxia consisteix en la pèrdua de l’apetit amb la conseqüent pèrdua de pes, també 

la poden patir les persones que tenen por a pujar de pes. Aquestes persones no estan 

satisfetes amb el seu cos, en perceben una imatge distorsionada: es veuen grasses tot 

i estar primes.28  

Duen a terme una dieta extrema en la que eliminen els greixos, els hidrats de carboni i 

tot allò que ells creuen que els podria fer engreixar. A més, en molts casos utilitzen 

laxants per afavorir  la pèrdua de pes d’una manera més ràpida.29 

També trobem la bulímia, trastorn que pateixen les persones que, com l’anorèxia, no 

estan satisfetes amb el seu cos. La diferència és que el que fan les persones que la 

pateixen és menjar molt i a continuació senten una sensació de culpa ja que han 

menjat en excés, fet que els porta a vomitar o a utilitzar laxants ja que d’aquesta 

manera es senten més tranquils.30  

 

 

 

                                                           
28

 http://es.wikipedia.org/wiki/Anorexia 
29 http://www.dmedicina.com/enfermedades/psiquiatricas/anorexia 
30

 http://es.wikipedia.org/wiki/Bulimia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anorexia
http://www.dmedicina.com/enfermedades/psiquiatricas/anorexia
http://es.wikipedia.org/wiki/Bulimia
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Un altre tipus de trastorn alimentari és la vigorèxia, aquest es dóna més en els homes 

que en les dones, al contrari que els dos trastorns anteriors. És l’obsessió per tenir un 

cos musculat i perfecte, aquest trastorn també causa una imatge distorsionada del seu 

cos, ja que mai s’acaben de veure amb el cos de desitgen, sempre es veuen amb 

menys musculatura de la que realment volen. Això els porta a passar-se llargues hores 

en el gimnàs per adquirir més musculatura o a menjar molt per no veure’s tan prims. 

Aquestes persones poden arribar a fer 8 hores diàries d’exercici físic, fet que ens molts 

casos els porta a dopar-se per poder aguantar tota la jornada, quan l’ideal seria 1 hora 

o 1 hora i mitja al dia, 2 o 3 cops per setmana.31 

L’anorèxia i la bulímia solen diagnosticar- se en adolescents que pateixen un rebuig 

per part de la resta de persones que l’envolten, i això fa que no es sentin bé amb el 

cos que tenen o amb ells mateixos. 

En el cas de la vigorèxia sol donar-se entre els adolescents que volen tenir un cos 

musculat per poder-ho lluir davant de la resta. 

Referent als adolescents, hi ha estudis fets per científics americans i canadencs que 

afirmen que els joves exerceixen una excessiva preocupació vers el seu cos, a més, 

ho lliguen amb el fet de que el pes pot arribar variar el grau de satisfacció de la pròpia 

imatge corporal.32 

"Quant més contents estiguin amb ells mateixos més es cuiden. El fet que preocupa és 

que tant els nois i noies amb un pes sà es senten igual d’ insatisfets que els que tenen 

sobrepès"- Bryan Austin (Departament d’ Adolescents y Joves de l’ Hospital Infantil de 

Boston).30 

“Un 7,3% de les noies i un 7,8% dels nois reconegueren la seva baixa satisfacció 

corporal. Un 5% de les noies amb pes normal estava insatisfeta amb el seu físic, un 

percentatge que s’ elevà al 10% en el cas de les que tenien sobrepès i a un 13%, si 

eren obeses. En quant als nens, els percentatges van ser pràcticament iguals: 7%, 

8,4% y 8,1%, respectivament”.30 

Els nois que tenien un índex d’ IMC baix, se sentien descontents. Aquest fet demostra 

l’existència de la influència que exerceix el cànon d’home musculat. 

 

                                                           
31

 El número d’hores es diu a l’entrevista que he esmentat anteriorment.      
 http://es.wikipedia.org/wiki/Vigorexia parla de la vigorèxia i les seves característiques. 
32

 http://www.elmundo.es/elmundosalud/2009/08/26/psiquiatriainfantil/1251313030.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vigorexia
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Entre el 5% i el 7% dels estudiants d’institut admeten haver consumit esteroides 

anabolitzants al menys un cop: en el cas dels nois per aconseguir un cos més 

musculat i en el cas de les noies per tenir un cos més atlètic i poder controlar millor el 

seu pes.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33

 http://www.muydelgada.com/cuerpoperfecto.html 
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CAPÍTOL 3.- Adolescència i consum de la TV 

   3.1.- El consum de la TV entre els adolescents  

Ja des de petits ens acostumem a veure-la, ja sigui sols o amb companyia. Comencem 

mirant dibuixos animats i, més tard, a l’adolescència, preferim comèdies o programes 

que van destinats als adults, però el que realment busquen els adolescents són sèries 

en les que se sentin identificats en algun aspecte.34 

El 90% dels espanyols la veuen diàriament y el 20% més de sis hores diàries, fet que 

ens porta a ser el quart país en consum de televisió. 

Un adolescent passa uns mitjana de 20 hores setmanals mirant la televisió, és a dir, 

tres hores diàries aproximadament, majoritàriament entre les 21 i les 24 hores. Aquest 

fet pot variar , per exemple, segons el temps lliure que tingui el jove.35 

Molts adolescents passen moltes hores mirant “reality shows”, és a dir, exposició 

púbica de la vida privada, “Talk shows”, on diverses persones anònimes presenten els 

seus problemes o situacions i, finalment, trobem els programes de crònica rosa on les 

persones que hi acudeixen són conegudes per la societat. Aquests programes solen 

influenciar negativament als adolescents, ja que en molts casos agafen estereotips de 

personatges televisius que no mantenen una actitud exemplar per aquests. A més, el 

consum de televisió ha portat a diversos joves a portar una vida sedentària 

augmentant així el risc a patir obesitat, ja que inverteixen el seu temps lliure en mirar 

aquests tipus de programes i no en fer altres activitats com ara estudiar, llegir, 

dibuixar,...36 

Un estudi realitzat pel sociòleg Rodolfo Rivera Salazar37 sobre la televisió i                      

l’adolescència, diu que quan un/a noi/a acaba la seva adolescència ha vist la televisió 

aproximadament 15.000 hores, mentre que les hores que ha dedicat a estudiar són 

10.000. 

Aquest sociòleg també anomena altres estudis com ara que existeix una relació entre 

el baix rendiment escolar (capacitat oral i escrita) i l’excés de televisió. 
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 http://www.paidopsiquiatria.com/rev/numero5/tv.pdf 
35

 http://www.educaweb.com/noticia/2004/12/06/influencia-negativa-television-1160.html 
36

 http://www.educacionenvalores.org/IMG/pdf/monicafigueras.pdf 
37

 http://www.averlo.com/mujervoraz/familia/0107/adolescentes-tv.html 
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    3.2.- Sèries i adolescents  

Avui dia, els adolescents veuen moltes sèries que els poden fer sentir identificats. 

A continuació, he fet una tria de les sèries adreçades als adolescents més vistes o que 

més rellevància han tingut. 

En primer lloc, parlaré d’una sèrie que actualment té molta rellevància: “Física o 

química”, la qual es porta emetent a Antena 3 des del 4 de febrer de 2008. 

Tracta les vivències de diversos joves a l’ institut Zurbarán durant un any escolar. 

Durant el transcurs de les seves sis temporades parla des de temes com el bullying, 

els trastorns alimentaris i malalties de transmissió sexual, fins a l’homosexualitat o els 

embarassos.38 

Ha rebut critiques de tot tipus, des de “dóna la sensació que l’ únic remei narratiu en 

aquest tema es escapar cap a la sàtira i l’ estereotip deforme”- Tomàs Delclòs (EL 

PAÍS) a “el primer que crida l’ atenció és el retrat dels alumnes, és a dir, dels 

adolescents espanyols: depressius suïcides, nimfòmanes, xulos d’ instints racistes, un 

pobre xinito víctima de la segregació, radicals conscienciades que volen anar de flor 

en flor… També hi ha alguns alumnes que podrien passar per persones normals, però 

el guió les atorga un lloc secundari”- José Javier Esparza (VOCENTO).39 

La Confederació de Pares i Mares d’ Alumnes (Cofapa) va denunciar l’argument de la 

sèrie ja que deien que “està limitat a qüestions de sexe y violència” fet que no és bo 

pels nens ja que no els està transmitent valors, ni pels professors ja que els està 

estereotipant.40 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica_o_Qu%C3%ADmica 

39 http://fisicaoquimica.wordpress.com/2008/02/10/la-critica-profesional-habla-de-la-serie/ 
40 http://www.elmundo.es/elmundo/2008/02/20/television/1203511736.html/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica_o_Qu%C3%ADmica
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EVOLUCIÓ DE L’AUDIÈNCIA  

 

 

Aquest gràfic ens mostra amb tres línies de diversos colors l’evolució que ha patit 

l’audiència d’aquesta sèrie durant el transcurs dels nous primers capítols de les tres 

primeres temporades (anys 2008 i 2009). En primer lloc trobem, en blau, la primera 

temporada la qual va tenir un molt bon acolliment: 3.700.000 espectadors van seguir l’ 

inici del primer capítol.  

Tot i això, va començar a disminuir fins al capítol quatre ja que el capítol cinc ocasionà 

un augment de 500.000 espectadors vers el capítol anterior i, un cop finalitzat aquest 

capítol, l’audiència torna a decréixer al següent capítol fet que es recuperà amb els 

capítols 7 i 8 ja que era un mateix capítol dividit en dues parts, que van tenir una 

mitjana d’un 19% de quota de pantalla, a partir d’aquí l’audiència tornà a davallar. 

En segon lloc i en vermell trobem la segona temporada la qual va gaudir d’un inici 

menys esperat que la temporada anterior ja que començà amb 2.500.000 espectadors 

aproximadament, 1.700.000 menys. No obstant, va patir una evolució favorable ja que 

no va patir cap davallada important en la seva quota, va anar creixen capítol rere 

capítol. 
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Per últim, tenir la tercera temporada representada amb color verd. Aquesta, es troba 

en un punt intermedi de les dues temporades anterior respecte el seu inici, comptà 

amb gairebé 3.000.000 espectadors. Del capítol 1 al capítol 3 va gaudir d’un ascens 

d’audiència de 200.000 aproximadament. A partir d’aquí es va mantenir constant però 

aquesta constància es trencà amb l’augment que es produí al capítol set, seguit d’un 

descens al capítol vuit i d’un augment al capítol següent.  

Aquesta sèrie ha gaudit de diversos premis com ara el Premi Ondes 2009 a la millor 

sèrie espanyola, el Premi Shangai 2009 a la millor sèrie i, finalment, el Premi Jove a 

les actrius Blanca Romero i Úrsula Corberó (que interpreten a Irene i Ruth). 

 

En segon lloc, parlaré de la sèrie “Glee” la qual s’emet a  “Antena.Neox”. 

Va ser estrenada en Espanya el 22 de març de 2010. 

Parla de la vida d’uns adolescents que canten en el cor del seu institut i que volen ser 

famosos gràcies a la seva veu. Volen ser cantants. 

Aquesta sèrie ha tingut, i segueix tenint, una gran audiència als EEUU, ja que la 

primera temporada va ser vista per 7,3 milions d’espectadors i al principi de la segona 

per 13,7.41 

Un fet molt important és que va arribar als 15 milions d’espectadors i ,a més, la seva 

banda sonora és de les cançons més descarregades per itunes.42  

Ha tingut tanta rellevància que fins i tot Madonna els hi va oferir diverses cançons i 

altres cantants famoses com ara Britney Spears o Lady Gaga a la segona temporada i 

Jennifer López hi apareixerà en les següents temporades (possiblement a la tercera). 

També ha guanyat diversos Premis Emmy com a sèrie de comèdia en: millor actor 

invitat (Neil Patrick Harris), millor actriu de repartiment (Jane Lynch), millor guió, millor 

direcció (Ryan Murphy) i millor barreja de so (Phillip W. Palmer, Doug Andham, Joseph 

H. Earle).  

A més, també es va emportar el Globus d’Or a la millor sèrie de comèdia musical i el 

Premi del Sindicat d’Actors com a millor actor de repartiment de televisió en l’àmbit de 

la comèdia, entre d’altres premis (Teen Choice, People’ s Choice,...).43 
                                                           
41

 Estudis realitzats per la FOX segons http://www.neox8.com/PortalNeox/Glee/Glee-duplica-audiencia-estreno-
segunda-parte-EEUU/PA_10040715_10088758_10407528 
 
42 http://www.lapollera.cl/glee-serie-tv/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neil_Patrick_Harris
http://es.wikipedia.org/wiki/Jane_Lynch
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En tercer lloc, esmento una sèrie que es va començar a emetre el 24 de maig de 2007, 

i que ha estat molt seguida fins el seu final, ara fa uns mesos, a Antena 3: “El 

Internado”. 

És una sèrie espanyola que tracta sobre les aventures que viuen els joves d’un 

internat d’alt prestigi durant diversos anys escolars. 

El primer capítol ja va començar amb una molt bona audiència: 4.629.000 espectadors 

i una quota de pantalla del 25,8%.44 

Audiència i share45 durant el transcurs de les set temporades de El Internado 

Temporades Temporada 

1 

Temporada 

2 

Temporada 

3 

Temporada 

4 

Temporada 

5 

Temporada 

6 

Temporada 

7 

Audiència 

mitjana 

4.017.167 3.493.750 3.433.333 3.918.181 3.155.556 2.929.077 2.494.000 

Share (%) 24% 19.5% 20.44% 22% 20.94% 16.46% 16.05% 
46      

 

Va guanyat diversos premis des del mateix any de la seva estrena: Premi Ondes 2007 

a la millor sèrie espanyola, dos Fotogrames de Plata a millor actor i actriu de televisió 

per a Luis Merlo i Amparo Baró. Ha sigut recompensada, també, amb el TP d’Or a 

millor actriu per a Amparo Baró al 2007 i millor sèrie nacional al 2007.  

Altres premis que han rebut han sigut els Premis Vieira de Plata i Premis Glamour 

(2008), Premis ATV (2007 i 2008), Premis Dona Cosmopolitan (2009) a millor actriu i 

va ésser nominada al Festival Internacional de Televisió de Montecarlo (2009) a la 

Nimfa d’Or a millor actor, actriu, productor europeu i millor productor nacional.47 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
43 http://es.wikipedia.org/wiki/Glee_(serie_de_televisi%C3%B3n) 
44 http://www.elmundo.es/elmundo/2007/10/30/television/1193774712.html 

45
 Sinònim de quota de pantalla. 

46 Aquesta taula mostra com ha anat evolucionant l’audiència i la quota de pantalla des de el moment en què va 
començar la sèrie. 
47

 http://es.wikipedia.org/wiki/El_internado_(serie_de_televisi%C3%B3n) 

http://www.formulatv.com/series/146/el-internado/audiencias/  Mostra l’audiència pròpia de cada temporada de la 

sèrie junt amb la seva quota de pantalla 

 

 

Mostra les 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Glee_(serie_de_televisi%C3%B3n)
http://www.elmundo.es/elmundo/2007/10/30/television/1193774712.html
http://es.wikipedia.org/wiki/El_internado_(serie_de_televisi%C3%B3n)
http://www.formulatv.com/series/146/el-internado/audiencias/
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CAPÍTOL 4.- Anàlisi dels personatges de les sèries de televisió 

Seguidament es presenten les característiques físiques i psicològiques dels 

personatges principals de les següents sèries: 

4.1.- FÍSICA O QUÍMICA 

 

GORKA 

Sol portar roba fosca amb cadenes com a complement. Té un 

tatuatge a la part de darrere del coll i no sembla que li doni molta 

importància a la roba o la moda. És morè amb ulls clars i prim. 

Rebel, una mica inculte, desinteressat 

 

 

FER 

Vesteix amb roba normalment ajustada i de colors. Morè, castany 

i prim. 

És homosexual, fet que li porta molts problemes amb la gent ja 

que se’n burlen, estima i és estimat pels seus amics, valent. 
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CABANO 

És guapo i vesteix sempre a la moda (té molts diners). Té ulls 

clars i cabell castany, a més, té bon cos i és prim. 

Intel·ligent, afortunat, rebel, aprofita el seu cos per manipular a la 

gent. 

 

 

RUTH 

 Atractiva i vesteix sempre a la moda. Prima i rossa. 

Malhumorada, popular, no s’estima a ella mateixa(fet que li porta  

patir bulímia), rebel, quan vol és bona persona. 

 

 

COVA 

Vesteix natural, sense preocupar-se molt del que porta, és d’estil 

“hippie” (amb flors, molts colors,...) al principi de la sèrie portava 

rastes però actualment ja no en porta. És prima. 

Defensora dels seus ideals, ecològica i compromesa amb la resta, 

sempre va en busca de la pau, amiga dels seus amics, odia les 

injustícies i la guerra. 

 

PAULA 

Vesteix normal, uns dies a la moda i altres no, amb complements de 

colors diversos i normalment llampants. Morena amb ulls marrons i 

baixeta. 

Cuida i estima molt als seus amics, és sensible i carinyosa , té poca 

confiança en ella mateixa. 
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YOLI 

Sol portar arracades grans, amb recollits i cues. Va a la moda. 

Morena amb ulls marrons. Atractiva i prima. 

És molt atrevida sobretot amb els nois, li agrada aconseguir tot el 

que es proposa, és molt sincera en tot el que diu i és amiga dels 

seus amics. 

 

 

4.2.- EL INTERNADO 

 

 

MARCOS 

Atractiu i guapo. Ulls clars i castany clar. Sempre ha de vestir amb 

l’uniforme de l’escola. Fort i prim. 

Ha patit molt per la desaparició dels seus pares, a més, ha hagut 

de ser valent i cuidar de la seva germana fet que el fa ser 

carinyós, proper i responsable. És romàntic, atrevit i amic dels 

seus amics 
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IVÁN 

Atractiu i guapo. Morè amb ulls marrons i pell clara. Ha de vestir 

sempre amb l’uniforme escolar. Alt, musculós i prim. 

Rebel i xulo. No li agrada que li portin la contrària o que el manin, 

sempre vol tenir la raó. Carinyós amb la seva novia i ajuda als 

seus amics als que aprecia molt. Molt valent 

 

ROQUE 

Baixet i poc atractiu. Morè d’ulls i cabell. Té la pell clara, pàlid. No 

és tan fort com els seus companys. Sempre porta l’uniforme 

escolar. 

El fet que sempre l’insultin en broma a causa de la seva altura ha fet 

que se senti malament amb ell mateix. No és tant valent com els 

seus amics i és propens a tenir molta por en situacions que els seus 

companys no en tenen. 

VICKY 

Morena amb cabell llarg i ulls marrons. Atractiva i prima. Sempre ha 

de portar l’uniforme escolar. 

Molt amiga dels seus amics als que cuida i defensa molt. És molt 

intel·ligent, bona persona i carinyosa. A diferència dels seus amics 

no és rica, però si valenta. Disposada a tot per salvar als seus 

amics. 

CAROL 

Ulls clars i cabell castany i llarg. Atractiva i prima. Sempre porta 

l’uniforme escolar. 

Carinyosa i amiga dels seus amics. Valenta i disposada a tot per 

salvar als seus amics. Llesta. 
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JÚLIA 

Ulls i cabells marrons. Atractiva i prima. Sempre porta l’uniforme 

escolar. 

Valenta,forta, fidel i intel·ligent. Ajuda en tot el que pot al seus 

amics 

 

 

4.3.- GLEE 

 

KURT  

Li encanta anar a la moda i portar diversos complements; des de 

una corbata fins a un barret. Porta el cabell curt i pentinat cap a un 

costat. És castany, de pell clara, baixet i prim. 

El fet de que tothom conegui la seva homosexualitat, no li suposa 

cap obstacle per aconseguir el que vol, valent, atrevit i divertit. Li 

importa molt la seva estètica. 

ARTIE 

Sempre porta jerseis de diferents colors amb camises. Va en cadira 

de rodes. Morè amb el cabell curt i ulleres. Ha acceptat la seva 

discapacitat i el no poder acomplir el seu somni de ser ballador. És 

una persona forta psicològicament en aquest aspecte. 
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NOAH “PUCK” 

Vesteix a la moda i molts cops amb l’uniforme de l’equip de futbol. 

Està fort i és prim. Morè i rapat amb una cresta. 

Rebel i xulo. És el millor amic del Finn. 

 

 

FINN 

Està fort, és alt i vesteix a la moda, arreglat i molts cops amb 

l’uniforme de l’equip de futbol. Morè amb el cabell curt. Atractiu.  

És bona persona, responsable, ajuda als seus amics i una mica 

tímid. 

 

 

TINA 

Té trets asiàtics i vesteix amb un estil gòtic. És morena amb el 

cabell llarg i llis, prima i no gaire alta. 

Molt tímida, amiga dels seus amics las quals ajuda molt. 

 

 

RACHEL 

Gairebé sempre porta faldilla i samarretes o jerseis pel coll. La roba 

sol ser de diferents colors. 

Té el cabell castany i llarg i sempre el porta solt. Prima i atractiva.  

Una mica tímida però disposada a fer el que sigui per aconseguir el 

que es proposi. 
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MERCEDES 

No es talla en anar a la moda sense fixar-se en el que li dirà la gent. 

Negra i una mica grassoneta. 

No li fa vergonya dir el que pensa, és atrevida. 

 

 

QUINN 

Sempre va amb l’uniforme de les animadores, compost per una 

minifaldilla. És rossa amb el cabell llarg i té la pell clara. 

Enganya a la seva parella amb el seu millor amic, sempre vol ser la 

millor de les animadores. 
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CAPÍTOL 5.- Enquestes sobre les sèries de televisió dirigides als adolescents 

5.1.- Metodologia 

5.1.1.- Mostra 

El qüestionari que vaig realitzar va ser contestat per 130 alumnes d’ una classe de 

cada curs de l’ ESO (1er, 2on, 3er i 4t) de l’ Institut Celestí Bellera de Granollers que 

engloba 90 estudiants d’onze a setze anys. Concretament, 53 nois i 37 noies. De 

primer contestaren 23 alumnes: 14 nois i 9 noies. De segon en contestaren 21: 15 nois 

i 6 noies. De tercer respongueren 25: 14 nois i 11 noies i, finalment, de quart 21: 10 

nois i 11 noies. (Veure taula següent). 

 
CURS 

 
              SEXE 

 

 
 

 
MASCULÍ 

 
FEMENÍ 

 
PRIMER 

 

14 

 

9 

 
SEGON 

 

15 

 

6 

 
TERCER 

 

14 

 

11 

 
QUART 

 

10 

 

11 

 
TOTAL 

 
53 

 
37 

 

5.1.2.- Instruments 

Els qüestionaris els vaig passar amb l’ajut del professorat del departament d’ Educació 

Física i del coordinador de segon d’ ESO, qui van acceptar molt amablement. 

En un dels casos, vaig haver de passar personalment les enquestes als alumnes de 

primer ja que el professor/a va tenir dificultats. Pel que fa a la resta d’enquestes, van 

ésser contestades durant els dos dies posteriors a la meva entrega. 

 

 

Taula que mostra el nombre d’ alumnes per curs i sexe 
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5.1.3.- Procediments 

Un dels problemes que m’he trobat ha estat la baixa participació per part dels alumnes 

que els hi va tocar respondre ja que molts d’ells m’ho van deixar en blanc. De les 130 

enquestes que vaig passar, 24 es van quedar en blanc, 90 van poder ser contestades i 

les altres 16 no eren vàlides ja que les respostes no tenien res a veure amb les 

preguntes formulades. 

5.2.- Resultats 

Un dels resultats que he trobat interessant ha sigut que a un 80% del total d’alumnes 

els agrada veure sèries que tracten de la vida dels adolescents. 

Un 66,4% dels enquestats veuen i els hi agrada la sèrie Física o Química, un 1,9% 

prefereixen Glee i un 31,8% mirava El Internado. (Veure gràfic inferior). 

 

Respecte al personatge masculí que més els hi agrada, els enquestats han respost: 

La meitat de les noies trien a en Cabano de Física o Química, un 20% a l’ Iván d’ El 

Internado i les dues persones que veuen Glee s’inclinen cap a en Finn. En el cas dels 

nois, tan sols han triat a en Cabano un 27%, aquest personatge és el més estimat ja 

que ha sigut triat amb el 42% dels vots totals. 

En canvi, en Marcos d’ El Internado ha estat recolzat per tan sols un 10% del total dels 

enquestats. 

En Gorka, el personatge rebel de la sèrie Física o Química, ha aconseguit un 3% dels 

vots femenins i, en canvi, un 20% dels nois enquestats. 

66,40%

31,80%

1,90%

Sèries que més agraden als 
enquestats

Física o Química

El Internado

Glee
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Les raó principal per la qual les noies han triat aquests com a preferits ha sigut 

majoritàriament perquè és guapo (70%) i perquè és rebel o popular en el cas dels nois 

(32%). 

Al 3% dels nois els hi agrada perquè té bon cos, tan sols a un 16%, perquè és bona 

persona. 

En el cas de les noies, un 13,3% ja que té bon cos i un 7% perquè és intel·ligent o 

bona persona. Un 10,5%, perquè és rebel. 

 

 

En aquest gràfic circular podem observar les respostes que han donat els enquestats 

(sense distinció de sexe ni personatge) a l’hora de respondre la pregunta sobre el 

motiu pel qual els agrada el personatge masculí triat. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Nois Noies

Enquestats , segons el sexe, a qui 
agrada en Gorka

Enquestats , segons el 
sexe, a qui agrada en 
Gorka

37,70%

13,80%15,40%

6,90%

16%

7,30% 3,10%

Els agrada el personatge 
masculí ja que...

és guapo

és rebel

té bon cos

és inte·ligent

és bona 
persona
és popular

altres

Gràfic que mostra les respostes obtingudes a  les enquestes 
referents a la raó per la qual els hi agrada el personatge masculí 
que han triat 
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Els personatges menys valorats són en Gorka de Física o Química amb un 13’7% del 

total, en Roque de El Internado amb un 23’3% i en Noah de Glee amb un 4’2%. 

La majoria (37%) no li agrada aquest personatge pel fet de ser lleig i tan sols un 3% 

perquè no té bon cos. El 26’5% l’atribueix a ser un pàmfil. 

Al 33% dels nois enquestats els desagrada aquest personatge pel fet de tractar 

malament als altres, mentre que a les noies tan sols a un 22%.  

En Gorka és el personatge més odiat de primer amb un 54%, nom que apareix a 

segon junt amb el Noah i en Roque amb un 22,2%. A tercer torna a aparèixer en 

Roque amb un 48%, en canvi, a quart el menys apreciat és en Fer amb un 21%. 

Les raons són: a primer i quart, per ser lletjos (54 i 50%), a segon per no ser gaire 

intel·ligents i a tercer per ser pàmfils (34%). 

En el cas dels personatges femenins, la Ruth amb un 31% és la preferida pel que fa a 

Física o Química. A El Internado, la Júlia és la més estimada amb un 17’9% i la Rachel 

(2’4%) a Glee. El 58’3% les han triat per ser guapes. 

Al 36% dels nois els hi agrada pel fet de tenir bon cos, mentre que a cap de les noies 

els hi agrada per aquest atribut. Al 23% de tots dos sexes els agrada per ser 

intel·ligent. 

Al 37% de les noies, per ser bona persona, davant del 10,5% dels nois. 

Només al 8% del total els hi agrada per ser populars. 

Per altra banda, els personatges femenins que menys agraden són: l’Alma de Física o 

Química amb un 21’9%,dada que comparteix amb l’Amaia de El Internado ja que el el 

45’5% dels nois les han triades per ser lletges, junt amb 29% de les noies. 

Un 20% les creu mal educades i tan sols un 3% massa estudioses. 

El 28’72% les considera no gaire sociables o populars. 

Per acabar, tan sols un 22% dels alumnes se senten identificats amb algun 

personatge, que majoritàriament és el Gorka en el cas dels nois i la Yoli i la Júlia en 

cas de les noies. 
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CONCLUSIONS 

Amb aquest treball de recerca he pogut observar: 

a) El cos perfecte o models estètics han anat canviant al llarg del temps. Al 

principi, les característiques que s’ atribuïen al model femení eren propis d’una 

dona grassa amb moltes corbes, fet que va anar variant amb el pas dels anys 

ja que aquests seguien tenint corbes però ja no tant pronunciades com en les 

representacions anteriors. Avui dia, el cos perfecte que ha estat marcat per la 

societat és el d’una dona prima, amb corbes no pronunciades. Podríem 

esmentar, també, l’ anomenat 90-60-90, mesures que s’atribueixen al bust, 

cintura i malucs de la dona perfecte.  

En el cas dels homes, el seu patró de model perfecte no ha variat tant com en 

el cas de les dones ja que les característiques bàsiques (prims, forts, 

musculats...) s’han anat mantenint. A l’època clàssica, però, l’home perfecte 

era l’home que gaudia de proporcionalitat física (es parlà de que el cos perfecte 

hauria de mesurar set caps) i equilibri mental, l’home havia de ser racional. 

Posteriorment, a l’edat mitjana, el model de cavaller era el d’un home fort, amb 

esquenes amples i musculat, fet que demostrava la seva capacitat física i força. 

Actualment, el cos masculí perfecte correspon al d’un home musculat no gaire 

baix, amb esquena ample i depilat.  

b) L’existència de models corporals ha portat a moltes persones a no estar agust 

amb elles mateixes pel fet de no complir les característiques d’aquests, cosa 

que ha derivat en l’aparició de no tan sols malalties com ara la bulímia, 

anorèxia i vigorèxia, sinó també en l’aparició de modes com ara diversos tipus 

de dietes “miracle” que volen assegurar que el cos perfecte existeix i que es pot 

aconseguir seguint unes pautes marcades prèviament, aquestes suposen la 

restricció de l’ ingestió de diversos aliments, quan el que s’ha de fer es 

mantenir una dieta variada. 

c) Amb la televisió i les modes existents, el cos ha anat guanyat protagonisme. Té 

molta importància el que es veu a la televisió, ja que influeix als espectadors de 

manera que aquests es deixen endur. Les sèries que apareixen en aquesta 

solen contenir personatges ficticis que el que pretenen és crear estereotips de 

persones per a què els joves s’hi sentin identificats (el guapo, la hippie, el 

popular...). 
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d) La sèrie que més agrada entre els adolescents és Física o Química. Aquesta 

sèrie és la que mostra uns personatges més estereotipats que no pas les 

altres, a més, tracta temes com ara les amistats, sexe... cosa que fa que molts 

adolescents els hi resulti familiar certs moments de la sèrie.  

 
e) La majoria de nois que se senten identificats amb algun personatge de la sèrie 

solen fer-ho amb en Gorka, el personatge rebel de Física o Química ja que 

diuen que ells en cert grau també ho són. Per altra banda, les noies escullen a 

la Yoli de Física o Química i a la Júlia de El Internado, totes dues representen 

les rebels de les seves sèries corresponents, però es curiós el fet de que no 

s’hi identifiquen amb aquesta característica, sinó que la majoria ho fa perquè la 

considera bona persona i algú amb qui comparteixen els mateixos gustos.  

 
f) El 68%48 de les noies que veien Física o Química diuen que en Cabano és el 

personatge que més els hi agrada (el 50% dels enquestats totals, també l’han 

triat). Aquest personatge, que vaig analitzar a l’altre bloc de la part pràctica, 

representa el guapo de l’escola i és un dels motius pel què tant agrada. El 70% 

de les noies que han triat a un cert personatge masculí ho han fet perquè és 

guapo i el 15%, perquè té bon cos, cosa que remarca l’ esmentat anteriorment. 

En Cabano, pel que fa als nois enquestats, ha sigut escollit, tan sols, pel 27%.  

 
g) En Gorka, que és el personatge rebel, ha sigut triat pel 3% de les noies i pel 

20% dels nois, aquesta gran diferència mostra com als nois els hi agraden els 

personatges rebels ja que, com he dit anteriorment, s’hi senten identificats i, en 

canvi, les noies prefereixen que sigui bona persona (24%) ja que el percentatge 

que els agrada pel fet de ser rebels és inferior, amb un 11%. Com es pot 

observar, en Gorka que és el personatge masculí amb el que més nois s’hi 

senten identificats, no coincideix amb el personatge preferit ja que aquest lloc 

l’ocupa en Cabano amb un 27% dels vots procedents dels nois enquestats, 

podem dir aleshores que no cal que et sentis identificat amb un personatge per 

a què t’agradi. 

 
h) El personatge masculí que menys ha agradat ha sigut en Roque (El Internado) 

ja que el consideren un pàmfil, lleig o que tracta malament als altres. Tot i això, 

l’opció més triada va ser la de ser “lleig”. 

 

                                                           
48

 22 noies triaren Física o Química i, d’aquestes, 15 triaren al Cabano. 
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i) Dins del recompte total dels personatges femenins que més agraden, la 

majoria s’han inclinat cap a la Ruth de Física o Química, qui representa al 

personatge femení “guapo”. Cal destacar que aquesta protagonista és prima, 

no té moltes corbes i ha sigut triada amb el 58,3%. 

 
j) Això mostra que la imatge corporal sí importa als adolescents ja que han 

utilitzat el físic com a criteri per saber si un personatge els hi agradava o no, ja 

que els més triats han sigut els “guapos” i, els que menys, els “lletjos”.  

 
k) Finalment, m’agradaria esmentar el fet de que tothom hauria de saber el que és 

cert i el que no. Saber distingir-ho, diferenciar l’impossible d’allò que realment 

es pot assolir ja que sinó voldrem ser algú que realment no existeix ni pot 

existir. Només d’aquesta manera la gent podrà adonar-se que està sent 

sotmesa a idees d’altres i que ha de despertar i estimar- se a ella mateixa per 

ser com és ja que tots som únics i no podem pretendre ser com tots volen que 

siguem. 
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