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Treball Fi de Grau. Facultat d’Educació. 

LA PROFESSIÓ DE MODA: NENS YOUTUBERS

''New job today: children Youtubers''

García Hernández, Isaac Orencio

Universitat de les Illes Balears

RESUM

La  societat  actual  es  caracteritza  per  albergar  a  la  nova  generació  interactiva,  aquesta,  també

anomenada Generació  Z,  es  caracteritza  per  pertànyer  a  noves  xarxes  socials  virtuals  com ara

YouTube. Els seus usuaris tenen l'oportunitat de ser els directors i protagonistes reals dels vídeos. En

el present article s'analitzen els perfils dels infants Youtubers, els usos que es fan de la  plataforma

de  manera  general  i,  de  manera  més  concreta,  dins  l'àmbit  educatiu.  L'estudi  s'ha  elaborat

mitjançant una metodologia exploratoria-descriptiva què, a través d'enquestes a alumnes YouTubers

i  docents,  pretén  corroborar  el  creixent  interès  entre  la  població  infantil  respecte  al  nou  ofici

d'actualitat i observar d'aquesta manera la seva repercussió en l'educació.

Paraules clau: YouTube, Internet, Xarxes Socials, YouTuber, Educació Primària
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ABSTRACT

Today's  society  is  characterized  by  accommodate  the  new  interactive  generation,  also  called

Generation Z, is  characterized by belonging to new virtual social  networks like  YouTube.  Their

users can be the directors and real protagonists of their videos. In this article, the profiles and their

uses in this platform, specifically in education, are identified and discussed. It is an exploratory-

descriptive  study,  we have  conducted  interviews  with  YouTubers students  and their  teachers  to

contrast the information and confirm the emergence of interest in new jobs at the state level among

today's youth, and observe the impact on education.

Keywords: YouTube, YouTuber, Internet, Social Networks, Elementary Education

*****

1. INTRODUCCIÓ

     Dins l'actual món canviant i en constant evolució, els avanços en la tecnologia de la comunicació

permeten obrir portes a la innovació en els àmbits de l'educació, esport, cultura, relacions personals-

socials i sobretot, en els nous oficis. Com afirma Ramírez (2014) el desenvolupament tecnològic es

posiciona com a factor principal de transformació, ja que a través de la creació de nous invents

sorgeixen  nous  oficis  que  abans  no  existien.  Aquest  és  el  cas  dels  productors  de  contingut

audiovisual en línia, els  YouTubers,  els quals, des de fa uns anys són de gran actualitat a tots els

països gràcies als ordinadors i a la connexió a la xarxa d'internet. 
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        La plataforma de YouTube mostra un augment de nous usuaris a diari, entre els quals destaquen

els  YouTubers. Aquests,  durant  els  darrers  anys  han  anat  adquirint  una  important  rellevància  i

influència en diversos àmbits socials. S'ha generat d'aquesta manera un augment d'interès en relació

a professions d'actualitat. Així ho demostren Perdiguero, Herencias, Paradela, Sarralde, & Molinero

(2015) amb les dades de l'XI Enquesta Adecco Què vols ser de gran?, on han estat enquestats més

de 1.500 nens i nenes de tota Espanya d'entre quatre i setze anys, i on es deixa entreveure el nou

interès  de  la  societat  juvenil  per  cercar  oficis  més  frescos  i  moderns,  destacant  entre  aquests

l'aparició per primera vegada dels YouTubers.

         Segons Nieto (2015) la plataforma YouTube es posiciona com la xarxa social més emprada,

amb mil milions d'usuaris, per davant de Whatsapp, i després de Facebook que en té 1.590 milions.

És per aquest motiu que YouTube genera tant d'interès i a l'hora ocupació a través dels seus usuaris

més actius. Molts d'aquests usuaris han decidit ser creadors de contingut en línia i per tant obrir els

seus propis canals a la plataforma, aquests són els anomenats YouTubers.

          Els YouTubers tal i com argumenta Crua (2015) són els usuaris més actius de la plataforma, es

caracteritzen per publicar al seu perfil vídeos atractius i d'elaboració pròpia de temàtiques totalment

variades i de lliure elecció. En aquests vídeos se'ls pot observar fent alguna cosa de caire personal

dirigida a un públic en concret, dirigida a la seva comunitat de fans, també anomenats, subscriptors.

Tal i com argumenta Torreblanca (2014) aquesta comunitat de fans s'ha de conservar per tenir èxit

com a  YouTuber,  per tal motiu la plataforma posa a l'abast dels usuaris un apartat amb un gran

portafolis educatiu, amb contingut online, classes i tallers per guiar i fabricar contingut de qualitat.
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      Aquesta  comunitat  d'usuaris  actius  i  creadors  de  contingut,  com  be  defensa  el  mateix

Torreblanca (2014), aprofiten el mitjà audiovisual i comunicatiu per expressar-se lliurement i per

donar-se a conèixer en el món digital. És una realitat que s'ha evidenciat en estudis i casos diversos,

per tant, l'interès d'aquest treball parteix de l'observació i estudis que avalen que la població juvenil

ja mostra interès cap a nous oficis sorgits dels avanços tecnològics, sent aquest fenomen digne

d'anàlisis i d'investigacions.

           En aquest treball s'han analitzat els perfils de 157 alumnes de tres centres públics de

Mallorca, en edats compreses entre 9 i 12 anys, per recollir mostres que puguin donar respostes a un

seguit de preguntes:

• Es dona el perfil YouTuber entre la societat juvenil actual?

• Com és aquest perfil del nen YouTuber?

• Quins usos fan els nens de YouTube?  

• S'aprofiten als nens YouTubers a l'àmbit educatiu?

      Segons Páez (2006), l'ús que els joves atorguen a Internet, està vinculat directament amb les

seves  característiques  com a  grup poblacional.  I  és  que  les  Tecnologies  de  la  Informació  i  la

Comunicació  es  converteixen  en  l'actualitat  en  actors  principals  d'importants  canvis  en  els

principals àmbits,  com poden ser el  de l'educació,  l'oci,  la  comunicació o les relacions socials.

Aquestes, tal i com mencionen Bringué & Charo (2009), destaquen per la seva pubertat, compartint

aquest  tret  amb  el  sector  que  millor  s'adapta  i  incorpora  a  les  seves  vides  totes  les  seves

possibilitats: ha nascut una nova Generació Interactiva. 
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      Serra (2012) explica que dues generacions enrere, els nens creixien de la mà d'un transistor

radiofònic, a través del qual obtenien coneixement i informació dels esdeveniments que succeïen  al

seu voltant en tot moment. La tecnologia avançava i arribà el ''boom'' televisiu amb l'aparició del

color a la televisió, amb ell, els canals es multiplicaren dràsticament. Ja a 2005, amb connexió a

internet i amb una evolució impressionant a l'àmbit de les noves tecnologies arribà la possibilitat de,

com menciona Oliver (s.f.), compartir material audiovisual a través de diferents xarxes socials i

multimèdia. Aquest és el cas de  YouTube, que s'ha acabat convertint amb el temps en una xarxa

social més, com mitjà de comunicació que és.

         Segons Rubio (2010) la nova generació interactiva o també anomenada generació Z, s'utilitza

per designar a totes aquelles persones amb dates de naixement compresses entre 1994 i el 2010.

Aquests joves han nascut i crescut envoltats de nous mitjans de comunicació, els quals són emprats

per entretenir-se i comunicar-se, entre d'altres. La generació representa segons O'Donnell & Pérez

(2016) un segment de la població molt activa, el qual destaca en la creació de continguts propis.

Viuen més  online que  offline,  i  és  que ja neixen connectats.  YouTube és  el  seu espai natural,  i

segons els mateixos autors, un 70% d'aquesta generació passa més temps en aquesta plataforma que

mirant la televisió.

         Un factor que crida molt l'atenció és com s'ha substituït un dels elements clau, la televisió, per

un altre que pertany a una nova generació, YouTube. Segons Toledo (2016) la televisió segueix molt

present en el dia a dia d'aquesta generació, afirma que el 69% d'ells l'observen una mitja de dues

hores diàries. Per altre banda, les dades de temps emprat al dia en YouTube no varien molt però si

que superen les anteriors, i és que el 70% de la joventut, que segons Ospino (2012), abasta dels deu

als catorze anys, afirma passar encara més temps utilitzant YouTube que veient la televisió, el que
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significa  que  el  popular  servei  de  vídeo en línia  ha  superat  a  la  televisió  pel  que  a  les  noves

generacions respecta.

         Una de les qualitats que té YouTube i que no té la televisió, és que la quantitat de contingut que

hi ha és molt  més elevada i  directa,  tant  pel  consumidor com pel  creador.  Segons Aguedad &

Sánchez (2013), els nens, adolescents i joves reclamen un espai propi per poder crear i compartir

contingut audiovisual. Aquest espai, avui en dia rep el nom de  YouTube. Com bé argumenta Gil

(2016) aquí són ells els creadors de contingut; escriuen els seus guions, graven amb càmeres de

diferents formats, adaptant-se a les seves necessitats, i  editen digitalment el seus resultats sense

necessitat d'acudir a estudis de gravació per crear les seves peces de vídeo personal.

         Tal i com afirma Trucostablet (2016), no es pot negar que malgrat la televisió sigui un mitjà

molt poderós i influent, les noves generacions prefereixen espais  online.  D'acord amb un estudi

realitzat per l'empresa especialitzada Delfy Media,  YouTube es posiciona per davant d'alguns dels

principals canals de televisió ja que els usuaris prefereixen emprar aquesta plataforma o  Netflix

abans que la televisió convencional. 

        Respecte a l'ús de YouTube i tenint en compte els resultats obtinguts de l'enquesta ''Ús de la

xarxa i xarxes socials'' realitzada per Romero (2013), s'extreuen les següents conclusions:

1. Donada una llista d'activitats, la que més sovint realitzen és la d'observar vídeos a diferents

plataformes, la més destacada d'elles, YouTube.

2. La freqüència  més  destacada  amb la  qual  estan  connectats  a  internet  és  d'un  71% que

l'empren més d'una vegada diària. Schou (2015) afirma que segons un estudi realitzat al
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2015  sobre  els  usuaris  en  xarxes  socials  per  IAB  (Interactive  Advertising  Bureau),  la

freqüència d'us per quota de temps en relació a les hores per setmana, YouTube es posiciona

com la tercera xarxa social més emprada, superada només per Facebook i Spotify.

      Cal destacar que a través d'una enquesta realitzada a sis mil nens amb pares, Quesada (2015),

afirma que  YouTube és el destí favorit per nens en edats compresses entre vuit i desset anys, dos

terços dels menors de sis a dotze anys visiten diàriament YouTube. Entre sis i vuit anys, el nombre

s'eleva a 72%. 

        Per altre banda, el  Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya (2014), afirma que dos de cada

tres menors té perfil propi en xarxes socials i d'ells, un terç, fins i tot, més d'un. En aquest sentit, hi

ha grans variacions en funció de l'edat. El 19% dels menors d'onze anys tenen un perfil social,

percentatge  que  se  situa  en  gairebé  la  meitat  per  als  nens/es  amb  dotze  anys  i  s'eleva

progressivament fins situar-se al 90% en els majors de quinze anys. 

        En referent al tipus de contingut pujat a la plataforma i segons l'enquesta sobre hàbits d'ús i

seguretat  d'Internet  de  menors  i  joves  a  Espanya realitzada  pel  Ministeri  de  l'Interior,  Govern

d'Espanya (2014), s'extreuen les següents conclusions:

1. Els continguts pujats són majoritàriament lúdics i escolars, d'aquests continguts, un 38%

dels menors els puja sense permís patern. Com a mesura de seguretat, un 44% assenyala que

els seus pares disposen de programes per prevenir correus no desitjats o virus mentre que un

percentatge  similar,  un  44,6%,  desconeix  si  els  seus  pares  disposen  d'algun  sistema de

seguretat.
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        En relació al tipus de consumidors i productors que es troben a la plataforma de YouTube i

segons Siri (2012), els usuaris de YouTube es poden classificar en cinc categories:

• Els antics.

• Els casuals. 

• Els actius.

• Els YouTubers.

• Les celebritats. 

        Els antics són els que ja no publiquen vídeos, els que han deixat de ser el tipus d'usuari més

actiu però mantenint el seu compte obert. Es caracteritzen per mirar els comptes d'altres usuaris i,

de tant en tant, publicar la seva opinió a mode de comentari. Els casuals no solen estar registrats,

així que no tenen compte pròpia. Tendeixen a veure vídeos quan busquen alguna cosa específica a la

xarxa. Els actius tenen un compte i es caracteritzen per pujar vídeos de manera usual. En cas de no

pujar-ne, deixen comentaris en vídeos que els hi han resultat,  o no, interessants. Els  YouTubers

solen visitar diàriament almenys una hora la plataforma. Pugen vídeos i participen molt en debats i

discussions  que  es  duen a  terme  a  la  xarxa  social.  Finalment,  les  "celebritats",  són  YouTubers

coneguts tant dins com fora de la xarxa social, gent famosa o influent.

         La classificació citada es refereix al tipus de comportament passiu o actiu que podem distingir

entre els usuaris a l'hora d'incorporar les Tecnologies d'Informació i Comunicació (TIC) en la seva

vida quotidiana.  Aquesta classificació, a més, es pot dividir en dos tipus d'usuaris més concrets: els

actius i els passius. Segons Hernández, Martinelli & Cassany (2014), els usuaris passius, són aquells

què es caracteritzen per només consumir contingut, és a dir, que de manera general són persones
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que busquen informació en portals sense fer comentaris; tendeixen a llegir els perfils socials dels

seus  contactes  i  veure  vídeos  però sense deixar  comentaris  ni  compartir-los  a  les  altres  xarxes

socials.

      D'altra banda, i tal com afirmen els mateixos Hernández, et al. (2014) l'usuari  actiu en aquesta

categorització es defineix com un subjecte social que a més d'observar i compartir el contingut, el

crea. El productor, que per definició també és consumidor, no genera contingut per a si mateix, sinó

que el produeix per socialitzar-se digitalment i compartir les seves creacions. 

La descripció dels espectadors de la televisió tradicional ha estat analitzada des d'un
gran nombre d'estudis i investigacions, bé és cert que hi ha una greu mancança en
l'anàlisi dels internautes que veuen vídeos. És paradoxal que això sigui així ja que la
televisió tradicional es limita a una mostra de panells d'audiometria amb 4.625 llars
a Espanya (Kantar Media,  2013),  una cosa que contrasta amb la potencialitat  de
captació de dades més precises a la xarxa (quantificació real de visites, temps de
connexió a la web, etc.). (Gallardo, 2013, p.11)

        Tenint en compte les dades obtingudes gràcies a l'estudi de Bringué & Charo (2010), i tal com

ho reafirma Sheila (2014), la generació interactiva es caracteritza per ser subjectes menors, nascuts

en plena vigència de la Societat  de la Informació,  atorgant-los ja des del naixement accés a la

tecnologia.  Aquesta  nova Generació  Interactiva  ha  nascut  amb l'oportunitat  de  penjar  vídeos  a

YouTube o pertànyer a xarxes socials virtuals. És per aquest motiu que en el present article es tracta

la relació dels perfils que tenen els nous nens Youtubers amb els seus perfils personals.
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2. METODOLOGIA

2.1. OBJECTIUS

      Aquest treball cerca, davant de tot, contribuir a resoldre les qüestions relacionades amb els

perfils dels nens YouTubers. L'objectiu general de l'estudi és el de determinar i identificar els perfils

dels nens  YouTubers en edats compreses entre nou i dotze anys. Dit objectiu té una importància

educativa i sobretot social. Es pretén aportar un seguit de conclusions a mode de clau que ens ajudin

a preveure i a comprendre el fenomen que actualment s'està donant en aquesta Era de la Informació

i la Comunicació.

        Els objectius específics, els quals són els guies de l'estudi i per tal motiu han estat presents

durant tot el seu desenvolupament, són els següents:

• Descriure i analitzar els usos que fan els nens YouTubers en aquesta plataforma.

• Esbrinar els diferents usos que fan de YouTube els nens amb edats d'entre 9 i 12 anys.

• Determinar la influència del fenomen YouTuber a l'educació.

      En el cas d'aquest estudi s'ha seguit un procediment estructurat, sent l'objectiu principal la

localització i discriminació d'informació rellevant per tal de donar resposta als dubtes sorgits durant

la  investigació.  S'ha  consultat  bibliografia  procedent  de  fonts  diverses  com articles  de  revistes

científiques,  documents i blogs professionals relacionats amb les noves tecnologies entre d'altres.
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    El  treball  es  caracteritza  per  ser  un  estudi  exploratori, que  segons  Vásquez  (2005) 

té  per  objectiu,  la  formulació  d'un problema per  possibilitar  una  investigació  més  precisa  o  el

desenvolupament  d'una  hipòtesi,  i  descriptiu,  que  segons  la  mateixa  Vásquez 

serveix per analitzar com és i  com es manifesta un fenomen, tot incloent els seus components,

permetent a l'hora, detallar el fenomen estudiat bàsicament a través del mesurament d'un o més dels

seus atributs.  

       Es fa servir un  enfocament mixt. Per una banda s'empra un  enfocament quantitatiu que

segons Jiménez (2016), a través de mesures numèriques es té com a finalitat quantificar o mesurar

el que succeeix, proporcionant informació específica relacionada directament amb una realitat que

podem explicar i predir. La finalitat d'aquest enfocament pretén estudiar per comprendre millor els

contextos i punts de vista dels diferents actors socials. Per altre banda s'utilitza un  enfocament

qualitatiu per dur a terme un anàlisi exhaustiu de les entrevistes realitzades. Segons Cortes (2014)

aquest enfocament té la finalitat d'afinar un seguit de preguntes d'investigació amb tècniques de

recol·lecció de dates, com són les entrevistes realitzades a nens YouTubers i professorat.

A part, es fan servir un seguit d'instruments de recollida de la informació:

1. Qüestionaris individuals elaborats en funció als objectius proposats. Segons Hechavarría (2012)

el qüestionari  és un instrument  en format  imprès o digital,  utilitzat  per al  registre  d'informació

provinent de persones enquestades. En el cas d'aquest estudi, el format del qüestionari dut a terme

és de caire imprès, inspirat en altres qüestionaris prèviament validats que tracten temes semblants i

adaptat a la realitat de l'objectiu principal, com és el cas del qüestionari de Gómez (2014), en el qual

es pretén indagar en la percepció que tenen els infants sobre el fenomen dels YouTubers.
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             El qüestionari s'introdueix als cursos de tercer, quart, cinquè i sisè de primària, a tres centres

públics de Mallorca, com són: CEIP Son Oliva, CEIP Blanquerna i CEIP Miquel Porcel. El disseny

del qüestionari es troba determinat pel procediment emprat per obtenir les dades més concretes i

fiables  possibles. El  format  que presenta el  qüestionari  es sustenta   baix un llistat  de vint-i-set

preguntes  directes  i  tancades  amb  múltiples  respostes,  tractant-se  la  majoria  d'elles  preguntes

dicotòmiques. Els qüestionaris han estat entregats per l'investigador al grup-classe baix la supervisió

d'aquest mateix i el tutor o tutora de cada aula. L'investigador i els tutors del centre CEIP Son Oliva

acompanyaren als alumnes en tot moment, mentre que als dos altres centres,  CEIP Blanquerna i

CEIP Miquel  Pocel,  foren  entregats  als  alumnes  per  part  dels  tutors  i  enviats  posteriorment  a

l'investigador per processar els resultats obtinguts.

         2. Entrevistes en profunditat a infants YouTubers i professorat. En base a l'article Qué es una

entrevista: Significado de entrevista. (2015) el concepte d'entrevista fa referència a la comunicació

que  s'estableix  entre  un  entrevistador  i  un  entrevistat,  sent  l'objectiu  de  l'entrevistador  obtenir

informació útil per a la finalitat personal.

Les entrevistes realitzades al treball giren al voltant d'un seguit d'indicacions:

• Selecció  de  personal  adequat  per  a  realitzar  l'entrevista  de  qualitat.  Per  aquest  motiu

aquestes s'han realitzat als propis YouTubers, i a una tutora de centre. 

• Fixació  dels  objectius  per  tenir  clar  en  tot  moment  el  què  es  vol  aconseguir  amb cada

entrevista. En el cas de l'infant  YouTuber  s'ha cercat determinar el profit que hi treuen els

YouTubers del  seu  domini  de  la  plataforma a  nivell  escolar,  és  a  dir,  el  nivell  d'ús  en

educació. En el cas de l'entrevista a la tutora, s'ha cercat investigar el nivell d'aprofitament
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dels dominis dels infants YouTubers a l'aula des del punt de vista docent.

• Planificació  correcta  de  les  preguntes  per  evitar  l'error.  D'aquesta  manera  per  a  les

entrevistes  s'han  elegit  preguntes  en  relació  a  les  respostes  donades  pels  alumnes  als

qüestionaris. 

     

       Les entrevistes es sustenten baix un format d'entrevista estructurada, on els entrevistats han

contestat  una  sèrie  de  preguntes  preestablertes  i  elaborades  amb antelació  per  ser  adaptades  a

l'entrevistat. Les entrevistes s'han realitzat de manera individual per a cada un dels subjectes ja que

cada un d'ells ofereix perspectives i punts de vista diferents sobre el tema. S'han dut a terme en un

espai tancat com és una aula del centre escolar, sense gravacions i amb temps suficient per pensar

les respostes, les quals han estat anotades a una llibreta per posteriorment ser transcrites a mode de

resultats de la investigació.

 

     Per dur a terme la selecció dels entrevistats, en el  cas de l'infant  YouTuber s'ha procedit  a

realitzar un sorteig a l'atzar, ja que qualsevol usuari hagués estat igual de vàlid. En el cas del tutor

seleccionat, ha estat per conveniència d'horaris. L'entrevista amb l'infant  YouTuber ha tengut una

durada total de 23 minuts, temps en el qual s'han realitzat un total de deu preguntes. En el cas de la

tutora entrevistada la duració ha estat de 15 minuts on s'han contestat set preguntes breus.

Taula 1. Dimensions de la investigació

DIMENSIÓ INDICADORS INSTRUMENTS

Perfil YouTuber. • Freqüència d'ús
• Motius
• Activitat
• Temàtica
• Tipus de feina
• Edició

Qüestionaris alumnat
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Usos de YouTube. • Tipus de contingut
• Difusió

Qüestionaris alumnat

Nivell d'ús en educació. • Suport en l'estudi
• Aprofitament a l'aula

Entrevistes a professorat i
qüestionaris alumnat

2.2 CONTEXT DE LA INVESTIGACIÓ

       L'estudi es dirigeix a la població en edats entre els nou i dotze anys, escolaritzada en dos

centres públics de Palma, i un de Marratxí. L'alumnat enquestat es troba cursant de tercer a sisè curs

de primària. Formen part de famílies, la majoria d'elles, d'un nivell socioeconòmic mitjà. Entre els

alumnes enquestats també es troben que pertanyen a una classe social més baixa, degut a les seves

limitacions en respecte a l'accés de bens econòmics, i d'altres que en pertanyen a una classe social

més alta, destacant econòmicament de la resta d'enquestats.

     En aquest estudi s'empra a una petita part de la població que ha estat seleccionada per ser

estudiada. S'ha optat per seguir un mostreig estratificat en respecte a:

• Caràcter del centre: públic.

• Escolarització i curs acadèmic dels alumnes enquestats: de 9 a 12 anys, de tercer a sisè curs

d'Educació Primària.

Taula 2. Classificació de l'alumnat enquestat

MOSTRA: ALUMNAT

Tercer de primària Quart de primària Cinquè de primària Sisè de primària

41 24 71 21
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Total d'alumnes enquestats: 157

Mitjana d'edat total: 10,5 anys 

3. RESULTATS 

         L'estudi es centra en analitzar el perfil de 157 alumnes abastant a grups d'edat escolar de tercer

a sisè curs de tres centres públics de Mallorca. Amb la finalitat d'obtenir les dades necessàries per

tal d'assolir els objectius plantejats per la mostra estudiada, s'han formulat un seguit de preguntes

tancades a mode de qüestionari individualitzat. Per tal de crear un anàlisi més exhaustiu i exacte

s'ha  emprat  una  calculadora  de  percentatges  matemàtics,  per  operar  d'aquesta  manera  el  valor

determinat de la resposta. 

Els resultats obtinguts són els següents:

3.1. RESULTATS DELS QÜESTIONARIS EN RELACIÓ AL PERFIL YOUTUBER

Dels 157 alumnes enquestats, un 99,36% coneix la xarxa social YouTube.
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Diagrama 1: Coneixement de YouTube



      D'aquest 99,36% de l'alumnat que coneix  YouTube, un 17,30% són  YouTubers, és a dir que

s'engloben dins el tipus d'usuari més actiu d'aquesta xarxa social.

     El  motiu que prima a l'hora d'elegir  ser  YouTuber és  el  de la  diversió en un 77,7% dels

YouTubers enquestats.

 

     Referent  a  la  freqüència d'ús,  en els  usuaris  YouTubers,  destaca un 77,7% que empra la

plataforma de manera habitual, molt sovint.

         Dels usuaris YouTubers, destaca  un 70,3% que empra la plataforma cada dia de la setmana. I

d'ells la freqüència d'ús en hores diàries més destacades, són d'un 37%, que l'empren més d'una hora

al dia i el mateix percentatge, un 37%, que l'empra més de dues hores diàries.

Universitat de les Illes Balears
                                                             Curs 2015/2016                                                            16

27

129

YouTubers

Altre tipus 
d'usuari

Diagrama 2: YouTubers totals

Diagrama 3: Motius d'interes

Diagrama 4: Freqüència d'ús
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6 Molt sovint

A vegades

Mai



        L'activitat dels usuaris segons les dates de publicacions del primer vídeo publicat en cada

canal dels YouTubers enquestats oscil·len entre gener del 2015 i abril del 2016 i la mitja de vídeos

publicats al perfil de cada usuari és de 16,96 vídeos per canal.

         En referent a la temàtica dels vídeos publicats als seus canals, la preferida pels seus vídeos és

de caire lúdic en un 51,8% dels YouTubers enquestats.

     

     Referent  al  tipus  de  feina realitzada  pels  nens  YouTubers, tenint  en  compte  el  tipus  de

gravacions  realitzades  i  l'ajuda  rebuda,  s'extreuen  els  següents  resultats:  el  62,9% dels  infants

YouTubers enquestats realitzen les feines de gravacions sempre tot sols i sense ajuda i destaquen per

emprar el dispositiu mòbil a l'hora de realitzar dites gravacions en un 51,8% dels casos.
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Diagrama 5: Freqüència d'ús setmanal Diagrama 6: Freqüència d'ús en hores

Diagrama 7: Temàtica dels vídeos

Diagrama 8: Tipus d'ajuda Diagrama 9: Tipus de dispositius



          Per finalitzar amb el procés de pujada de vídeos al canal es realitza una edició d'aquests, en la

qual destaquen el 51,8% dels infants  YouTubers enquestats què empren un altre editor extern a la

plataforma per realitzar aquesta edició dels vídeos. 

         Com a conclusió dels resultats de l'objectiu principal, el perfil dels nens YouTubers enquestats

es caracteritza per ser un usuari recent, amb obertura d'un canal propi entre gener del 2015 i abril

del 2016, demostrant la recent modernitat del tema. Realitza la feina per diversió, i la realitza de

manera autònoma, emprant majoritàriament els seu dispositiu mòbil per penjar un tipus de contingut

lúdic al seu canal, al qual li dediquen més d'una hora diària. 

3.2. RESULTATS DELS QÜESTIONARIS EN RELACIÓ ALS USOS DE YOUTUBE

Dels 157 enquestats, els resultats en relació als usos que fan de la plataforma de YouTube són:

• En referent al tipus de contingut, el 64,9% es decanta per emprar  YouTube  d'una manera

lúdica.

• En referent al nivell de difusió de contingut, el 51,3% decideix no compartir amb la resta els

vídeos que li han resultat interessants, i per tant emprar YouTube per autoconsum.
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3.3. RESULTATS DELS QÜESTIONARIS I LES ENTREVISTES EN RELACIÓ AL NIVELL

D'ÚS EN EDUCACIÓ

Resultats dels qüestionaris

       En referent al tipus de contingut consumit a la xarxa social, el 35,1% dels enquestats es decanta

per consumir contingut educatiu. Per altra banda, el 44,8% dels enquestats empren  YouTube per

ajudar-se amb els temes escolars.

Resultats de les entrevistes

         Per a dur a terme l'anàlisi i la interpretació de les dades qualitatives, els resultats de les

entrevistes es centren en la dimensió de nivell d'ús de Youtube i en l'indicador d'aprofitament dins

l'aula en l'educació en relació a dos punts de vista diferents:  des del punt de vista de l'alumne

YouTuber i des del punt de vista de la mestra.
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Resultats de l'entrevista a l'infant YouTuber

       En relació a les respostes donades per l'infant a l'entrevista, s'aconsegueixen manifestacions

com les següents: 

- ''La veritat és que si, a vegades tenc deures o he d'estudiar i no li dedic tot el temps que hauria de

dedicar-li, avui en dia YouTube em té molt enganxat''.

- ''Depèn de l'assignatura preferesc a vegades pujar en uns pocs de subscriptors que un poc de nota''.

         L'entrevistat espontàniament menciona que no li dedica tot el temps que li hauria de dedicar

als estudis per mor de  YouTube  i  del seu compromís amb els seus subscriptors, als quals ha de

mantenir vius al seu canal amb contingut constant de qualitat, coincidint amb les declaracions de

Torreblanca (2014) a l'inici del treball. De les declaracions en relació a l'àmbit escolar es recolza

amb que molts dels  YouTubers actuals més famosos van deixar els seus estudis per dedicar-s'hi

professionalment i els hi ha sortit bé.

         Argumenta que és difícil anar a l'escola i gravar-se, editar el contingut i difondre'l al seu canal,

a més de fer esport. Però és conscient de que les seves obligacions estan a l'escola i que ha de

limitar el seu temps com a YouTuber. Comenta que ja tendrà la seva gran oportunitat quan sigui més

gran i tengui més temps.

       En relació a l'aprofitament dels seus coneixements com a Youtuber i les seves capacitats de

gravació,  edició i  muntatge es refereix,  no l'aprofita  al  centre  ja  que no ha tengut  l'oportunitat

encara. Comenta que no sap si els professors coneixen la seva vocació cap al nou fenomen i que el

màxim que ha fet a l'escola ha estat una redacció a l'àrea de Llengua Castellana sobre un YouTuber
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espanyol molt famós i conegut. Però no descarta aprofitar els seus coneixements en cursos superiors

(l'entrevistat actualment té 11 anys i cursa cinquè de primària).

 Resultats de l'entrevista a la docent    

       En quant a la docent entrevistada, en relació al nivell d'ús i aprofitament d'aquests alumnes

YouTubers en l'educació, aconseguim manifestacions com aquestes: 

- '' Els  YouTubers de la meva classe tenen molt bona capacitat comunicativa, se li ha de treure un

profit''.  

- '' Dins l'aula sempre xerren del mateix, de YouTube i dels seus YouTubers''

       L'entrevistada és actualment la professora d'un dels cursos de sisè que ha estat enquestat en

aquest treball. Coneix a la perfecció el què és un YouTuber gràcies als seus alumnes, que tenen el

tema present a cada una de les seves classes. Una vegada ensenyats els resultats de les enquestes,

l'entrevistada no mostra cap sorpresa, ja que com argumenta, a la seva aula n'hi ha uns quants i

sempre ho fan saber. Defensa que aquests resultats són molt positius pels centres però que s'ha

d'anar alerta ja que a la xarxa hi ha molts de perills. 

       Comenta com anecdòtic que va realitzar una redacció en la què els alumnes havien de descriure

els seus futurs oficis i com es veien ells mateixos  treballant d'aquí uns anys; ''Vaig fer una redacció

en la qual havien de descriure el que volien ser de grans, la majoria d'ells, més de la meitat de la

classe escriviren que volien fer feina com a YouTubers, sense compaginar amb més treballs ja que

pensaven que es podria viure només de penjar vídeos al seu canal''.

Universitat de les Illes Balears
                                                             Curs 2015/2016                                                            21



        Argumenta que actualment els nens no treuen el seu potencial a les classes, que no aprofiten

els seus dots informàtics i lingüístics. Per altra banda, comenta que al tractar-se d'un tema tan recent

encara no ha tengut oportunitats i no l'ha pogut estudiar a fons com per a treure un bon profit a

l'aula. Però comenta també que si segueix així aquest tema, no dubtarà en aprofitar-lo, ja que ha

descobert  que  els  seus  nens  YouTubers  tenen  molta  capacitat  per  expressar-se  oralment  i  per

estructurar les parts del text ja que estan acostumats a fer-ho als seus vídeos. 

       Finalitza l'entrevista comentant que aquests nens YouTubers poden ser perfectament un model

per fomentar molts d'aspectes a l'aula, destacant la comunicació oral. 

4. DISCUSSIÓ DELS RESULTATS I CONCLUSIONS

      L'objectiu  general  del  treball  era  el  de  determinar  el  perfil  del  nen/a  YouTuber  en edats

compreses entre 9 i 12 anys. Gràcies als qüestionaris i a les entrevistes personals s'ha aconseguit

definir aquest perfil característic de l'usuari més actiu. Coincidint amb O'Donnell & Pérez (2016),

aquesta petita mostra de la generació Z que ha estat estudiada en el treball, es caracteritza per ser

molt activa i viure pràcticament connectada a la xarxa,  ja que el 74% dels enquestats en aquesta

investigació empra entre una hora i dues hores diàries YouTube. 

         Tenint en compte que els dematins els empren anant a l'escola, que durant l'horabaixa, la

majoria d'ells, tenen temps d'activitats extraescolars i activitats domèstiques entre d'altres, el temps

d'oci disponible segons els resultats l'aprofiten a la xarxa. D'aquesta manera, els resultats permeten

corroborar  la  informació  atorgada  per  Nieto  (2015)  a  l'inici  d'aquest  treball,  així  que  no  és

Universitat de les Illes Balears
                                                             Curs 2015/2016                                                            22



d'estranyar que la plataforma YouTube, gràcies als seus usuaris més actius, es posicioni com la xarxa

social més emprada, per davant de Whatsapp, i després de Facebook. S'ha arribat a la conclusió de

que  YouTube és  la  xarxa  social  per  excel·lència,  representant  l'espai  natural  d'aquesta  nova

generació de creadors de contingut. Donats els resultats mencionats es pot afirmar que s'ha assolit

l'objectiu principal d'aquest treball.

        Durant la recerca han anat sorgint un seguit de qüestions, que gràcies als resultats obtinguts a

través  dels  instruments  emprats,  han  estat  resoltes.  S'ha observat  com si  que  es  dona el  perfil

YouTuber entre la societat juvenil actual en edats compreses entre nou i dotze anys, afirmant que el

17% dels alumnes enquestats d'entre tercer i sisè de primària, un percentatge molt elevat tenint en

compte la recent modernitat del tema, han resultat ser YouTubers. Per tant, a les aules dels nostres

centres s'estan donant casos de manifestacions dels usuaris més actius de la xarxa social de YouTube

com afirma Crua (2015) a l'inici del treball. 

        Trobam actualment a un tipus de societat juvenil que mostra interès en oficis acorde a la seva

generació de cara al futur, oficis més frescos i moderns. Ha quedat evidenciat amb les respostes

donades a les entrevistes realitzades tant a l'infant  YouTuber com a la mestra, que els resultats de

l'enquesta ADECCO (2015) s'adapten a la realitat dels centres en quant a sorgiment de nous oficis

com el de YouTuber i l'interès de la societat més jove per dedicar-s'hi en un futur no tan llunyà.

     Finalment,  s'ha  observat  que  els  joves  consumeixen  sobretot  continguts  lúdics,  però  que

aprofiten de cada vegada més els continguts educatius que aporta aquesta xarxa social . Segons els

resultats, un 35% dels joves enquestats consumeixen continguts educatius i un 45% es recolzen

educativament a la plataforma per ajudar-se amb temes escolars. Ens trobam davant una eina de
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reforç educatiu que va en augment i on els nens i nenes cerquen suport per millorar el rendiment a

les escoles, ja sigui com a consumidor de contingut educatiu o com a creador d'aquest contingut. 

        En definitiva,  estam davant un tema tan recent que encara es requereix de cert temps per poder

extreure dels nins  YouTubers el  seus potencials i  poder utilitzar-los amb fins educatius. Però la

realitat és innegable i aquests joves creadors de contingut cada vegada cerquen amb més freqüència

oportunitats per ser presents dins l'àmbit educatiu. Així que coincidint amb la mestra entrevistada,

aquests YouTubers i els seus potencials comunicatius i lingüístics poden ser beneficiosos a les aules.

Si el tema segueix evolucionant amb aquesta rapidesa serà inevitable emprar-los com a suport a

l'àmbit educatiu.
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