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RESUM 

 

Les persones que sofreixen una MMRR, estan exposades a un alt risc d'exclusió social, per tant 

és important donar a conèixer aquestes malalties, per així poder millorar la qualitat de vida de 

les persones que la sofreixen. 

El present treball té com a objectiu principal identificar les característiques que ha de tenir una 

campanya de sensibilització, per donar visibilitat a les malalties rares (MMRR) a través 

d'Inèdithos mitjançant TikTok. El treball s'emmarca dins el camp de la pedagogia hospitalària, 

utilitzant una metodologia d'Aprenentatge- Servei (Aps) i d'Investigació Basada en Disseny 

(IBD), seguint el model IPECC. Per poder aconseguir l'objectiu plantejat, s'ha presentat el 

disseny, la implementació i l'anàlisi d'un total de quatre vídeos, publicats a l'aplicació TikTok. 

A partir d'aquest estudi hem pogut concloure que gràcies a la Web 2.0, podem interactuar amb 

els altres usuaris i donar visibilitat a les MMRR, fent partícips als vertaders protagonistes 

d'aquestes. Les xarxes socials són una peça clau per poder dur a terme aquest estudi, aquestes 

estan a l'abast de la gran majoria de la comunitat i ens permeten intercanviar informació 

instantània amb usuaris de tot el món. 

 

Paraules clau: malalties rares, TikTok, campanya de sensibilització, TIC i xarxes socials 
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ABSTRACT 

 

People who suffer a rare diseases (RD) are exposed to a high risk of social exclusion, so it’s 

important to divulge the diseases, in order to improve the quality of life of the persons who 

suffer it. 

The main objective of this work is to identify the characteristics that an awareness campaign 

must have, to give visibility to RD through Inèdithos by means of TikTok. This work is part of 

the pedagogical field, using a methodology of Serving-Learning and Research Based on Design 

(DBR), following the IPECC model. To be able to obtain the main objective, four videos have 

been designed, implemented and analysed, uploaded to the TikTok application. From this study 

we have concluded that thanks to the Web 2.0, we can interact whit others users and to give 

visibility to RD, making participants to be the real protagonists. The social networks are the 

key element to be able to carry out this study, the social media are within reach almost the 

whole world and allow us to exchange instant information with users of the whole world.  

 

Key Words: rare diseases, TikTok, awareness campaign, TIC and social networks. 
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INÈDITHOS: Investigació i Intervenció Educativa i Tecnològica en Pedagogia Hospitalària. 

OMS: Organitazció Mundial de la Salud. 
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ApS: Aprenentatge- Servei. 

OE: Objectiu específic, 

UIB: Universitat de les Illes Balears. 

FEDER: Federación Española de Enfermedades Raras. 

ABAIMAR: Asociación Balear de Niños con Enfermedades Raras. 

IBD: Investigació basada en disseny. 

IPECC: Inici, Planificació, Execusió, Control i Cierre. 

V: Vídeo. 

U: Usuari. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

Ararteko (2011) exposa que “Segons la Unió Europea (UE) una malaltia rara (MMRR), 

minoritària, orfe o poc freqüent és aquella amb perill de mort o d’invalidesa crònica que tenen 

una prevalença menor a 5 casos per cada 10.000 habitants” (p.29). 

Un dels principals problemes que presenten aquest tipus de malalties, és el seu diagnòstic. 

Moltes no es diagnostiquen correctament o directament no estan detectades, i per tant no 

presenten un diagnòstic clar (Berman, 2015). Aquesta falta de diagnòstic o d’informació, 

condueix a una exclusió social a totes les persones afectades (Coca, 2019). 

La societat d’avui en dia tendeix a rebutjar allò que no coneix o que no és el “normal” per a 

ells. La finalitat d’aquest treball, és aconseguir que la societat vagi més enllà de la malaltia i  

entenguin que “rara” és la malaltia i no la persona. D’aquí sorgeix la nostra pregunta 

d’investigació: 

“Quines són les característiques que ha de tenir una campanya de sensibilització, per donar 

visibilitat a les malalties rares en el camp de la pedagogia a través d’Inèdithos mitjançant 

l’aplicació TikTok?” 

Per poder respondre a aquesta qüestió, es planteja com a objectiu general: “Identificar les 

característiques que ha de tenir una campanya de sensibilització, per donar visibilitat a les 

malalties rares en el camp pedagògic a través d’Inedithos mitjançant TikTok”. Per això es va 

dur a terme una recerca sobre  “Campanyes de Sensibilització de les MMRR”. On van aparèixer 

diverses associacions, com d’genes i FEDER, entre altres, les quals havien realitzat campanyes 

amb alguns personatges famosos, creat material multimèdia o anat a les aules a conscienciar als 

més petits. 

Per realitzar aquest treball, és dura a terme una campanya de Sensibilització a través de les 

Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), ja que com Colomer (2011) indica: 

“Vivim en una societat globalitzada amb un desenvolupament tecnològic intens” (p.118).  

Concretament es realitzarà la campanya mitjançant una nova plataforma anomenada TikTok, 

una aplicació tant per IOS com Android que permet crear i compartir vídeos de 3 a 60 segons 

de forma instantània (Maqueda, Felipe y Caldevilla, 2019). És una aplicació destinada sobretot 

al “target” de joves entre 13 i 18 anys. Et dóna la possibilitat de crear vídeos, com hem esmentat 
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abans, visualitzar el contingut multimèdia dels altres usuaris, compartir-lo, donar “m’agrada” i 

comentar-lo.  

Aquesta campanya es durà a terme amb l’ajuda de l’associació INèDITHOS (Investigació i 

Intervenció Educativa i Tecnològica en Pedagogia Hospitalària) seguint a Negre i Verger 

(2017) és una associació creada pels voluntaris de la Universitat de les Illes Balears (UIB), que 

s'encarrega de proporcionar als infants i als joves en situacions de MMRR una qualitat de vida 

millor. 

Així doncs, aquest treball se centra amb crear i promocionar una campanya de Sensibilització 

de les MMRR, mitjançant l’aplicació TikTok per a l’associació Inèdithos. Posteriorment es 

realitzarà una anàlisis d’aquesta campanya, per veure si els resultats obtinguts han sigut 

favorables o desfavorables, i quins han estat els factors que han influenciat.  

El treball s’emmarca en el projecte “PID_ODS192002: INèDITnet, Xarxa ApS de la Comunitat 

Educativa de la UIB per a la innovació docent i la promoció de la Pedagogia Hospitalària” de 

la convocatòria d’ajuts per a projectes d’innovació i millora de la qualitat docent en el marc 

dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.  

 

2. CONTEXTUALITZACIÓ 

 

2.1 Inèdithos 

 

Aquest treball es realitza a petició d’INèDITHOS1, un projecte universitari iniciat al 2003. que, 

segons Negre y Verger (2017): 

Té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de nins i joves amb 

una MMRR a partir de la col·laboració de voluntaris i estudiants universitaris, 

utilitzant una metodologia Aprenentatge/Servei (APS). Es pretén consolidar un 

espai de col·laboració amb docents i investigadors per formar i sensibilitzar a la 

comunitat universitària. En definitiva, potenciar la transferència de 

coneixements mitjançant la investigació aplicada per la solució de problemes 

concrets en l'àmbit de la Pedagogia Hospitalària. (p.109) 

 
1 https://fueib.org/es/fundraising/383/inedithos 

https://fueib.org/es/fundraising/383/inedithos
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Els responsables d'Inèdithos són: els professors del Departament de Pedagogia Aplicada i 

Psicologia de l'Educació de la UIB, Francisca Negre Bennasar i Sebastià Verger Gelabert. El 

projecte compta amb un total de 53 voluntaris, entre els quals 27 es dediquen a l'atenció a la 

Unitat de Crònics i 19 s'encarreguen del suport domiciliari a nins i joves que sofreixen alguna 

MMRR. També realitzen altres tasques com la gestió de les xarxes socials. Es conta amb 7 

professors de la UIB. (Negre y Verger, 2017). 

 

2.2 Metodologia Aprenentatge Servei (ApS) 

 

Com hem esmentat abans Inèdithos treballa en xarxa, intentant implantar INèDITnet, una 

xarxa ApS. El que volen aconseguir és millorar la col·laboració i la comunicació entre els 

membres que reben el servei i els voluntaris que formen part del projecte. (Negre y Verger, 

2019). 

La metodologia ApS és una proposta educativa, en la qual amb la realització d’un treball 

d’aprenentatge, es dona un servei a la comunitat. Aquest aprenentatge parteix d’una 

problemàtica i  els pilars fonamentals que la regeixen són: l’exploració, l’acció i la reflexió 

(Ferran y Guinot, 2012).  

El que és vol aconseguir, és ajuntar l’aprenentatge basat en diverses experiències amb el servei 

a la comunitat. Aquesta metodologia, té com a obejctiu crear persones que puguin ser competent 

en diverses arees socials i a la vegada que l’aprenentatge dut a terme, sigui útil per els demès 

(Batlle, 2011). 

Aquest tipus de projecte es du a terme gràcies a una sèrie de membres, els quals fan possible 

que es pugui aplicar aquest tipus d’aprenentatge-servei. En primera instància, tenim els 

estudiants que volen fer ús d’aquesta metodologia. Per una altra banda, les organitzacions i les 

entitats socials, les quals esperen rebre un servei per part d’aquest usuari. També són 

importants, els membres que formen part d’aquestes organitzacions, els quals ajuden a fer més 

real aquesta experiència. I per finalitzar, les universitats, que abarquen tot un conjunt de 

professionals que es posen al servei de l’alumne en questió, i l’acompanyen durant tot el procés 

d’aprenentatge (Ferran y Guinot, 2012). 
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Figura 1. Resum del treball que realitza l’associació INèDITHOS. Font: Elaboració pròpia a partir de Negre y 

Verger (2017;2019). 

 

 

3. MARC TEÒRIC 

 

3.1 Malalties rares, minoritàries o poc freqüents. 

 

Com indica Martínez (2016) “Les MMRR, reben el seu nom per una qüestió de prevalença, és 

a dir, en quin nombre de la població es presenten. Aquelles patologies que afecten a 1 o menys 

persones de cada 2000 habitants reben l’estatus de rares.” (p.2). Seguint a Posada, Martín-

Arribas, Ramírez, Villaverde y Abaitua (2008) aquestes presenten una taxa de mortalitat molt 

elevada.  

Pel que fa al seu origen s’ha investigat que la majoria d’elles depenen d’algun component 

genètic, aproximadament el 80% (Coca, 2019).  Planchuelo (2017) exposa que “Segons l’OMS 

(Organització Mundial de la Salut), es coneixen 9000 MMRR les quals es caracteritzen per tenir 

un origen genètic” (p.1).   

Aquest tret hereditari, ens explica que els pares poden estar afectats per la malaltia, però ser 

portadors sans, és a dir, no tenen la malaltia manifestada però sí que la poden transmetre als 

seus progenitors (Martínez, 2016).  
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Molts d’aquests casos es manifesten durant l’edat pediàtrica, pel seu origen genètic aquestes 

malalties es desenvolupen a una edat més primerenca (Posada et.al, 2008). 

El problema principal, és el coneixement que es té sobre aquestes malalties, ja que aquest és 

molt escàs i això provoca que costi molt trobar un tractament, un diagnòstic o una cura. Cada 

una d’elles presenta característiques molt diverses, generant així una problemàtica 

molt complexa, ja que tant les persones afectades, com les famílies, es classifiquen com un 

col·lectiu desfavorit i reivindiquen la necessitat de solucionar els problemes sanitaris que 

aquestes malalties presenten (Izquierdo y Avellaneda, 2004).  

Aquesta falta de coneixement, provoca que el diagnòstic no sigui l'adequat o que arribi tard, 

això agreuja l'exclusió social dels afectats i la preocupació de les famílies (Martínez, 2016). 

 

 

Figura 2. Malalties rares i el seu tractament. Font: Martínez (2016). 

 

Moltes d’aquestes malalties van acompanyades d’algunes discapacitats, això provoca que les 

persones afectades sofreixin encara més una exclusió social i que fins hi tot a causa de patir una 

MMRR es destrueixin oportunitats educatives, socials i professionals (Posada et.al., 2008). 

En el present treball exposarem dues MMRR existents en el món: la malaltia de Behcet i la 

Miopatia Congènita Severa de tipus Nemalític. 

La malaltia minoritària de Behcet, seguint a Castillo, González y Hernández (2014): “És una 

malaltia inflamatòria crònica, recurrent, i multisistèmica de causa desconeguda caracteritzada 

per úlceres orals recurrents, úlceres genitals, uveïtis i lesions cutànies” (p.318).  
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La Miopatia Congènita Severa de tipus Nemalític, segons la pàgina web Orpha.net, es 

caracteritza per: “debilitat (més greu a la cara, flexors del coll i músculs proximals de les 

extremitats), hipotonia i reflexos tendinosos profunds deprimits o absents”. 

A causa de tot el que hem exposat abans, ens troba’m davant diverses problemàtiques les quals 

encara estan en procés de solucionar-se. La falta de coneixement, de tractament o de diagnòstic, 

són les principals preocupacions que sofreixen els afectats i les famílies. I a conseqüència, s'han 

d'enfrontar a tot el que comporta patir una malaltia o ser acompanyat d'algú que la pateix: la 

falta de sensibilitat o l'exclusió social, educativa o professional. 

 

3.2 El paper de les xarxes socials. 

 

Com indica Ararteko (2011) "Un element clau per poder millorar el diagnòstic i l'atenció de 

les MMRR, és proporcionar i difondre informació exacta en un format adaptat a les necessitats 

professionals, persones afectades i als seus familiars". (p.31) 

Les xarxes socials, tenen un paper molt important en la difusió d’informació. Internet, s’ha 

convertit amb el canal més important i el que presenta un major èxit, a l’hora de que el col·lectiu 

afectat dugui a terme les seves estratègies de comunicació (Castillo, López y Carretón, 2015).   

Mitjançant campanyes a través de les xarxes socials, es pot oferir una informació de forma 

directa, tant als afectats com a la resta de ciutadans, ja que una gran part de la població pot 

accedir al contingut de forma ràpida i eficaç (Castillo et al. 2015). 

Seguint a Armayones, Requena, Gómez-Zúñiga, Pousada y Bañón (2015) "La Web 2.0 ha 

canviat el tipus d'accés a la informació i el manejament de la informació sanitària per part dels 

pacients i les associacions en què s'agrupen" (p.335). 

Aquest terme fou creat per O'Relly. Per una banda tenim la "Web 1.0" en la qual, es generaven 

uns continguts per part de les empreses, les organitzacions... Però ara s'ha creat la "Web 2.0" 

on els protagonitzes són els usuaris, els quals s'encarreguen de generar uns continguts per 

després compartir-lo a les seves xarxes socials: Facebook, Twitter, YouTube... (Armayones et 

al. 2015). 

Tot això ens condueix als vertaders protagonistes de la problemàtica; les persones afectades per 

alguna MMRR. Ferguson, anomena e-pacients a totes les persones que utilitzen les xarxes 
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socials per poder adquirir informació sobre les seves malalties, o a l’entorn dels afectats, que 

també accedeixen a elles (Ferguson y Frydman, 2004). 

Segons un estudi realitzat per Castillo et al. (2015) "Els motius principals pels quals els pacients 

utilitzen les xarxes socials són: establir suport entre els pacients (74%) i intercanviar informació 

(63%), connexió amb la societat (56%) i contactar amb els medis (28%)” (p.683). 

En el següent gràfic extret de Castillo et al. (2015), es pot observar quines són les xarxes socials 

més utilitzades per la comunitat afectada segons un estudi realitzat:  

 

 

Figura 3. Xarxes Socials més utilitzades per la comunitat afectada per una MMRR. Font: Castillo et al. (2015). 

 

La xarxa social que més utilitzen els usuaris de l'estudi anomenat anteriorment, és Facebook. 

Però aquest treball es realitzarà mitjançant una xarxa social anomenada TikTok, encara 

desconeguda per alguns usuaris, però que està agafant molta força a la societat cibernètica. 

Utilitzarem aquesta xarxa social perquè pensa’m que pot ser una bona aplicació, per poder 

donar a conèixer les MMRR, ja que mitjançant aquesta xarxa social podem arribar al públic 

jove, el qual és el més difícil de conscienciar.  

Seguint a Pérez (2011) els ítems més rellevants a l’hora d’aconseguir èxit en la visualització i 

interacció dels vídeos a les xarxes socials són: 
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• El contingut ha de ser interessant o emocionant, per poder provocar una bona resposta 

per part de l’usuari, d’aquesta forma aquest el compartirà entre els seus grups a altres 

xarxes socials i així es provocarà una cadena. 

• La durada del vídeo ha de ser curta, no més de 2-3 minuts. 

• El tema més rellevant per aconseguir que un vídeo sigui viral és l’humor. 

• Resposta per part de l’usuari: emoció provocada pel visionament del vídeo. 

 

3.3 La nova xarxa social: TikTok. 

Com exposa Davis (2019) "TikTok és una xarxa social utilitzada per crear i compartir vídeos 

de poca durada. L'aplicació ha estat descarregada més d'un milió de cops i a principis de l'any 

2019 va ser la tercera aplicació més descarregada del món" (p.1).  

TikTok va ser llençada l'any 2014, encara que abans aquesta aplicació era coneguda com a 

"Musical.ly". Està destinada principalment a un públic jove, entre 13 i 18 anys. Els usuaris 

s'imiten entre ells, mitjançant "tags" o "callenges" i col·laboren els uns amb els altres (Bresnick, 

2019). 

Es pot comparar amb l’aplicació "Twitter", pots publicar missatges curts amb altres usuaris,  

però en aquest cas ho fas mitjançant vídeos. Altres xarxes socials que també guarden relació 

amb ella són: Snapchat o Instagram. La diferència principal, és com es reprodueixen els vídeos, 

ja que a TikTok l’usuari navega per l'aplicació i els vídeos es van reproduint automàticament 

en desplaçar cap a dalt o cap abaix (Wang, 2019).  

 

3.4 Organitzacions en defensa de les MMRR. 

 

Existeixen diverses organitzacions, que s’encarreguen de millorar la qualitat de vida de les 

persones afectades amb alguna MMRR i de donar suport a les famílies, les quals s’uneixen a 

aquestes, amb la intenció de solucionar els problemes que se’ls hi presenten dia a dia 

(Armayones et al. 2015). 
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La “Federación Española de Enfermedades Raras” (FEDER2) és una organització que neix al 

1999, amb l’objectiu de millorar les condicions de vida de les persones amb una MMRR, 

mitjançant programes d’investigació i difusió d’informació.  

Segons consta a la seva pàgina web,  actualment conta amb més de 380 associacions. Per poder 

dur a terme aquesta tasca han creat un servei d’informació i d’orientació (SIO), on ajuden a les 

famílies i a les persones afectades, oferint informació, orientant-les o creat xarxes entre les 

famílies i els professionals.  

Per una altra banda, EURORDIS3 és una aliança que compta amb 910 organitzacions, de 72 

països que treballen per millorar la vida de 30 milions de persones que sofreixen una MMRR, a 

Europa. Segons consta a la seva pàgina web, el seu objectiu és defensar les MMRR en l'àmbit 

europeu, ajudant a la investigació i al desenvolupament de medicaments. Proporcionar als 

pacients una xarxa de comunicació per augmentar la consciència i lluitar contra l'impacte de 

les MMRR, en la vida dels pacients i de les famílies afectades..  

ALIBER4, és una altra xarxa que es compon de 532 organitzacions de pacients que sofreixen 

una MMRR a 16 països d'Iberoamèrica. Com ens indiquen a la seva pàgina web, el seu objectiu 

és donar visibilitat a aquestes malalties i representar a les persones que la sofreixen a 

Iberoamèrica. El que fan és crear espais de col·laboració, on comparteixen coneixements, 

experiències i bones pràctiques en diverses àrees de la societat (educació, sanitat, treball...). 

A les Illes Balears podem destacar la “Asociación Balear de Niños con Enfermedades Raras” 

(ABAIMAR5), formada per famílies d’infants afectats per alguna MMRR. Ofereixen atenció 

social i psicològica, fisioteràpia domiciliaria i reforç escolar. 

Finalment, cal destacar que aquestes organitzacions utilitzen les xarxes socials (Twitter, 

Instagram, YouTube…) i les TIC per donar a conèixer les MMRR. INèDITHOS està molt 

lligada a dues de les associacions anomenades anteriorment: ABAIMAR i FEDER (Negre y 

Verger, 2017). 

 
2 https://enfermedades-raras.org/  

 
3 https://www.eurordis.org/es/que-hacemos 

4 https://aliber.org/web/quienes-somos/ 

5  http://asociacionabaimar.es/ 

 

https://enfermedades-raras.org/
https://www.eurordis.org/es/que-hacemos
https://aliber.org/web/quienes-somos/
http://asociacionabaimar.es/
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4. METODOLOGIA 

 

4.1 Pregunta d’investigació, objectiu general i específics 

 

Com hem exposat anteriorment, les MMRR necessiten tenir més visibilitat a la nostra societat. 

Les xarxes socials són un element clau per dur a terme aquesta tasca. Mitjançant aplicacions en 

línia podem aconseguir viralitzar, conscienciar i informar sobre les MMRR.  

Les persones afectades, pateixen una exclusió social important, aquest aïllament pot generar 

repercussions a nivell emocional tant per a ells com pel seu entorn familiar. D’aquí sorgeix la 

necessitat de donar a conèixer aquestes malalties, per poder trobar un tractament adequat per 

cada una d’elles i aconseguir que les persones afectades es puguin integrar correctament a la 

societat. 

Tot això ens condueix a la següent pregunta d’investigació: 

“Quines són les característiques que ha de tenir una campanya de sensibilització, per donar 

visibilitat a les malalties rares en el camp de la pedagogia a través d’Inèdithos mitjançant 

l’aplicació TikTok?” 

Per poder donar una resposta a la pregunta plantejada, ens vam proposar aconseguir el següent 

objectiu general: 

• Identificar les característiques que ha de tenir una campanya de sensibilització, per 

donar visibilitat a les malalties rares en el camp pedagògic a través d’Inèdithos 

mitjançant l’aplicació TikTok. 

Per poder aconseguir aquest, necessitarem una sèrie d’objectius específics: 

OE 1. Dissenyar una campanya de sensibilització mitjançant les xarxes socials per donar a 

conèixer les MMRR a la societat. 

OE 2. Implementar la campanya de sensibilització i valorar l’impacte de la campanya de 

sensibilització. 

OE 3. Analitzar els factors d’èxit de la campanya. 
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4.2 Metodologia d’investigació. 

 

4.2.1 Metodologia IBD. 

 

Per poder dur a terme aquest treball s’ha aplicat una investigació basada en disseny (IBD).  

De Benito y Salinas (2016) defineixen aquest concepte com un tipus d’investigació, que es base 

en transformar una situació, mitjançant la implementació d’un element nou.  

És una metodologia sistemàtica però flexible, dirigida a millorar les pràctiques 

educatives mitjançant l’anàlisi, el disseny, el desenvolupament i la 

implementació, basada en la col·laboració entre investigadors i professionals en 

entorns del món real i que persegueixen principis de disseny i teories basades en 

context. (Wang y Hannafin, 2005, p.6 i 8) 

 

Aquests autors defineixen cinc característiques bàsiques:  

Característiques Definició 

 

“Pragmatic research goal” 

(Objectiu de recerca 

pragmàtica) 

• Relació entre la pràctica i la 

recerca. 

• La investigació ha d’intentar 

millorar tant la teoria com la 

pràctica. 

 

“Grounded research 

methodology” 

(Metodologia de recerca 

fonamentada) 

• El procés de recerca i disseny 

necessiten ser fonamentats en 

contextos reals. 

 

 

“Interactive, iterative, and 

flexible research process” 

(Procés de recerca interactiu, 

iteratiu i flexible) 

• L’IBD es fonamenta en un procés 

d’implementació, de disseny, 

d’anàlisis i de redisseny. 

• L’investigador ha de 

complementar el seu paper com a 

dissenyador i com a investigador. 
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“Integrative research 

methods” 

(Mètodes de recerca 

integradora) 

• Cada investigador pot utilitzar el 

mètode que més li serveixi. No hi 

ha un mètode únic, sinó mixtos. 

 

“Contextual research results” 

(Resultats de la recerca 

contextualitzats) 

• Tot el procés que es du a terme és 

documentat; els canvis, els 

resultats... 

• Els investigadors poder afegir o 

descartar informacions, segons 

els seus interessos. 

 

Figura 4. Característiques IBD. Font: Elaboración propia a partir de Wang y Hannafin, (2005). 

 

Baumgartner et al. (2003) assenyalen quatre àrees on l’IBD tindrà més rellevància:  

• Explorar possibilitats per crear nous entorns d’aprenentatge i d’ensenyament. 

• Desenvolupar teories sobre l’aprenentatge i l’ensenyament que estiguin 

correctament contextualitzades. 

• Avançar i consolidar el coneixement basat en disseny. 

• Augmentar la nostra capacitat per la innovació educativa. 

Com es pot observar a la Figura 5, seguin a De Benito y Salinas (2016) l’IBD segueix una sèrie 

d’accions comunes:  

1. Analitza’m una situació i identifiquem un problema. 

2. Dissenyem possibles solucions a partir d’una recollida d’informació sobre el tema a 

tractar.  

3. Implementem aquestes solucions. 

4. Validem si el procés que hem seguit és correcta. 

5. Elaborem documentació i principis de disseny. 

 

Cal esmentar que tot el procés d'IBD està connectat, és a dir, totes les pautes que 

seguim estan connectades entre si. Les accions estan en un canvi constant, si una no funciona, 

tornem a l'altre i així successivament fins a arribar a una conclusió correcta i definitiva. 
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Figura 5. Procés IBD. Font: De Benito y Salinas (2016). 

 

4.2.2 Model IPECC 

 

 

 

 

 

Figura 6. Model d’APS amb suport de les TIC per a la implementació d’experiències en la modalitat presencial i 

a distancia. Font: Elaboració pròpia a partir Lynch i Roecker (2007) 
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El model que es segueix per realitzar aquest treball, és l’anomenat IPECC proposat per Lynch 

i Roecker (2007), aquest model ens aporta l’avantatge de poder fer una revaluació continua del 

nostre treball. Ens permet introduir canvis i millores en tot moment, en funció dels resultats que 

anem obtenint (Ramos, 2018).  

 

Les accions realitzades a cada fase són les següents: 

Fase d’Inici: 

En aquesta primera fase ens vam posar en contacte amb Inèdithos amb la intenció de 

proporcionar un servei a l’associació. Mitjançant una reunió on van assistir els coordinadors de 

l’Associació i alguns voluntaris d’aquesta, es va definir el tema amb el qual es treballaria a 

aquest projecte.  

Es va plantejar dur a terme una campanya de sensibilització a través de les xarxes socials, però 

sense concretar quina seria l’eina específica que s’utilitzaria per realitzar la campanya. Més 

endavant va sorgir la idea de realitzar el projecte mitjançant una nova aplicació, la qual està 

tenint molt d’èxit, anomenada TikTok. 

Es van donar respostes  a les preguntes següents: 

o On?  

El treball s’emmarca en el context de l’associació Inèdithos, explicada anteriorment a la 

introducció del treball.  

o Què?  

Realitzar una campanya de sensibilització, utilitzant l’aplicació TikTok, per donar a conèixer 

les MMRR, tant les visibles com les invisibles. 

o Per què? 

Molts d'infants se senten exclosos per la societat o pels seus companys de classe. Aquesta 

exclusió és deguda a la falta d'informació que tenen sobre la seva malaltia. Per tant, el principal 

motiu pel qual realitzem aquest projecta és per poder augmentar la qualitat de vida d'aquests 

infants. El treball es realitza mitjançant TikTok perquè és una xarxa social la qual està tenint 

un gran impacte en la societat, sobretot en l’adolescent.  
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o Cóm? 

A causa del moment amb el qual ens trobem, per la pandèmia de la COVID-19, es donaran unes 

pautes específiques a les persones que participaran en els vídeos. Cada una d'elles es gravarà i 

després es durà a terme el muntatge de cada vídeo per pujar-lo a la xarxa social.  

 

 

Figura 7. Fase d’Inici. Font: Elaboració pròpia. 

 

 

Fase de Planificació: 

En aquest moment identifica’m la problemàtica, planteja’m la pregunta d’investigació del 

projecte i també es concreten els objectius, tant el general com els específics.  

 

 

Figura 8. Fase Planificació. Font: Elaboració pròpia. 

 

Fase d’Execució 

En aquesta fase es du a terme una recerca exhaustiva dels temes en qüestió, amb l’objectiu de 

recopilar la màxima informació possible sobre la problemàtica que ens ocupa. Després de la 

lectura de diversos articles, arriba’m a la conclusió que les campanyes a través de les xarxes 

socials, són la millora manera per arribar a la societat d’avui dia, d’una forma ràpida i eficaç 

(Castillo et al. 2015). Per aquest motiu creiem que realitzar una campanya de sensibilització 

mitjançant les xarxes socials, és la forma més adequada per poder arribar a tota la població. 
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TikTok ens ajuda a compartir i crear vídeos de poca durada, amb els quals es pot interactuar. 

Mitjançant aquesta aplicació pots visualitzar vídeos, sense necessitat de cercar-los, és a dir, es 

reprodueixen automàticament. A la pàgina d’inici surten vídeos de diferents usuaris, encara que 

la persona amb qüestió no els segueixi, d’aquesta forma pots és més fàcil arribar al públic. 

(Wang, 2019; Davis, 2019). 

Per altra banda, en aquesta fase el que vam fer va ser dissenyar, desenvolupar i crear el prototip 

del projecte. Les passes que vam seguir van ser les següents: 

1. Dissenyar la temàtica de cada un dels vídeos. 

2. Fer arribar la informació als participants, perquè així poguessin tenir clara l’acció que 

havien de dur a terme. 

3. Crear els vídeos (figura 9).    

4. Pujar-los a TikTok. 

 

En total hem pujat 4 vídeos a la taula següent explica’m les característiques de cada un: 

 

VÍDEO NOM USUÀRIA MÚSICA I 

DURACIÓ 

EXPLICACIÓ 

 

 

V1 

 

 

 

 

Inèdithos 

 

 

 

U1 

 

Cançó: 

Himne 

Resistiré 

2020 

(Contra la 

Covid-19). 

 

Duració: 28 

segons. 

 

Podem visualitzar cinc voluntàries 

d’Inèdithos les quals contesten a la 

següent pregunta: 

• Què és Inèdithos per a tu? 

Qué es Inèdithos para ti? 

What is Inèdithos for you? 

L’objectiu es donar a conèixer als altres 

usuaris, l’associació Inèdithos, a la 

nova plataforma TikTok. 

https://www.tiktok.com/@inedithos/video/6819210803531631878
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V2 

 

 

 

La meva 

presentació. 

 

 

 

U2 

 

Cançó: No 

Idea (Don 

Toliver: 

adaptació 

TikTok). 

 

Duració: 14 

segons. 

 

En aquest vídeo la U2 ens explica la 

malaltia que pateix, ens contesta a 

algunes preguntes: 

• Creus que pateixo alguna 

malaltia? 

• Quina és? 

• És contagiosa? 

 

Volem aconseguir que els usuaris 

entenguin que per tenir una MMRR no 

ets diferent als demès. 

 

 

V3 

 

 

Fotomuntatge 

 

 

U3 

 

Cançó: 

Rise Up 

(Andra 

Day). 

 

Duració: 13 

segons. 

 

Es presenta un fotomuntatge de la 

usuària 3 des de el seu naixement fins a 

l’adolescència. Es realitza una transició 

amb animacions. 

 

Es vol transmetre un missatge de 

superació.  

 

 

 

V4 

 

 

 

Les meves 

aficions 

 

 

 

U2 

 

Cançó: 

Break My 

Heart (Dua 

lipa). 

 

Duració:15 

segons. 

 

La usuària 2 explica quines són les 

seves aficions: el teatre, cantar, llegir, 

escriure o escoltar música i ballar. 

El missatge que es vol transmetre és el 

de que les persones amb alguna MMRR 

també tenen aficions que els motiva i 

els ajuden a superar-se cada dia.  

 

Figura 9. Presentació dels vídeos. Font: Elaboració pròpia. 

 

 

https://www.tiktok.com/@inedithos/video/6822923034681167109
https://www.tiktok.com/@inedithos/video/6825905760329944326
https://www.tiktok.com/@inedithos/video/6828498489593400582
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Figura 10. Fase d’execució. Font: Elaboració pròpia. 

 

 

Fase de Control 

Aquesta fase respon als canvis que es realitzen al llarg del treball, segons es cregui necessari. 

Durant tot el treball, es va creant un control continu, per poder realitzar els canvis pertinents i 

així arribar a una millora del producte final.  

Cal esmentar que el principal canvi que ha sofert el treball ha estat la forma amb la qual s’ha 

realitzat la gravació dels vídeos, a causa de la COVID-19. 

En aquesta fase es van presentar els respectius vídeos als participants d’aquests, a les 

coordinadores d’Inèdithos i a la tutora del treball. Una vegada tots havien donat el vistiplau 

hem pogut pujar el vídeo a la xarxa social TikTok. 

 

 

Figura 11. Fase de Control. Font: Elaboració pròpia. 

 

 

Fase de Cierre (Tancament) 

S’entrega el treball definitiu, després d’haver fet els canvis i les revisions pertinents. 
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Figura 12. Fase de Cierre. Font: Elaboració pròpia.  

 

 

4.3 Participants 

 

En aquesta campanya que hem dut a terme, han participat diversos usuaris de l’associació 

Inèdithos.  

En el V1, presentat anteriorment, els usuaris que surten són voluntaris i coordinadors de 

l’associació Inèdithos (U1). En total són cinc al·lotes: tres voluntàries, una col·laboradora en la 

coordinació i una responsable a l’àrea d’atenció domiciliària. Les seves edats estan compreses 

entre els 21 i els 26 anys. Cada una d’elles, fa diversos anys que participen en aquesta 

associació, entre les més recents podem trobar algunes que fa un any, fins a algunes que ja en 

duen cinc. 

En el V2 i V4, presenta’m a la usuària 2 (U2). És una jove de 16 anys, diagnosticada amb la 

malaltia minoritària de Behcet. Aquesta li provoca miositis (inflamació muscular) i migranya. 

Sofreix altres malalties invisibles: Fibromialgia, Fatiga Crònica i SQM (Sensibilitat Química 

Múltiple). A part d'aquestes malalties, presenta altres símptomes afegits d'altres afectacions en 

major o menor mesura com: Endometriosis, Osteopenia, Osgood-Schlater, Hiperlaxitut i 

algunes malalties digestives. 

Finalment, al V3 presentem a la usuària 3 (U3). És una al·lota de 18 anys que va néixer a 

l’Hospital de Son Dureta, on l’any 2002 va ser traslladada a l’Hospital de Son Espases, a la 

Unitat de Cures Intensives Pediàtriques (UCIP). És una al·lota molt curiosa, li agrada molt 

treballar i participar en tot el que se li proposi. Presenta una discapacitat motora important, 

aquesta discapacitat és derivada d'una Miopatia Congènita Severa de tipus Nemalític, que li 

ha produït hipotonia muscular a nivell motor. Aquesta hipotonia muscular va afectar l'àrea 

d'emissió i articulació dels sons de la parla, agreujant-se pel fet d'estar connectada a un 

respirador mitjançant una traqueotomia. Això, provoca que la comunicació i la comprensió de 

la seva parla es compliqui. Per una altra banda, necessita respiració assistida i sonda gàstrica, 

Revisió del 
projecte.

Realització dels 
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Tancament del 
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cosa que provoca que necessiti unes cures mèdiques permanents. Presenta un quadre tetraplègic, 

encara que té mobilitat reduïda en els dits de les mans, sobretot a la mà dreta. Amb el temps ha 

anat adquirint mobilitat i ara ja comença a presentar els mateixos signes de moviment a la mà 

esquerra que a la dreta, però no tan pronunciats.  

 

4.4 Tècniques i/o instruments de recollida d’informació. 

 

Per dur a terme aquest treball la tècnica de recollida d’informació que utilitzarem serà 

l’observació.  

L’observació és una metodologia d’avaluació, la qual ha d’estar planificada i estructurada amb 

relació al tema que volem investigar. En el procés d’observació, hem de tenir fixades les àrees, 

persones, escenaris, activitats i objectes que seran avaluats (Torroba, 1991). 

Mitjançant l’observació de les repercussions dels vídeos, hem pogut elaborar les conclusions 

amb base a la nostra investigació. Aquest procés es va dur a terme des del dia 24 d’abril del 

2020 fins al 28 de maig del mateix any. Cal esmentar que cada vídeo va estar pujat períodes 

diferents, ja que la presentació d’aquests va ser progressiva.  

Un dels instruments que s’ha utilitzat a aquest treball per recollir la informació, ha estat un full 

d’observació en forma de taula. En aquest, es realitzarà una comparació entre els diferents 

vídeos penjats a l’aplicació TikTok, per observar l’impacte que ha tingut cada un d’ells, amb 

relació al nombre de m’agrades, comentaris, visualitzacions i vegades compartits (figura 13).  

 

Usuari  

Vídeos  

Visualitzacions  

M’agrades  

Comentaris  

Compartit  

 

Figura 13. Interacció dels vídeos. Font: Elaboració pròpia. 
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Per poder avaluar els factors d'èxit de la campanya, elaborarem un altre full d’observació en 

format taula (figura 14). Aquesta serà semblant a l'explicada anteriorment, però en aquest cas 

farem una mitjana general de tots els resultats obtinguts. 

 

Usuaris  

Vídeos  

Mitjana visualitzacions  

Mitjana m’agrades  

Mitjana comentaris  

Mitjana vegades compartit  

 

Figura 14. Taula de mitjanes. Font: Elaboració pròpia. 

 

Mitjançant un gràfic evolutiu, observarem l’evolució que ha tingut cada un dels vídeos al llarg 

del temps. D’aquesta forma també podrem avaluar si el temps que ha estat penjat a la xarxa 

social ha influenciat en la seva interacció. La recollida de dates, en aquest cas, es durà de forma 

manual. Anotant cada dia si els vídeos han augmentat el nombre de visualitzacions i quina 

quantitat ha estat aquesta. 

El que també volem observar, és si les característiques (sexe i país de procedència) dels usuaris 

que segueixen la nostra conta de TikTok,  ha influenciat amb la interacció dels vídeos. Per això 

utilitzarem un full d’observació en forma de taula (figura 15), per després poder fer un estudi 

estadístic dels resultats obtinguts.  

 

Nombre d’Usuaris  

Gènere Femení 

 

Masculí 

País  

 

Figura 15. Característiques dels usuaris. Font: Elaboració pròpia. 
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4.5 Limitacions de l’estudi. 

 

En el present treball ens hem trobat amb algunes limitacions al llarg del projecte. Seguint a 

Santos, Cañadas y Martínez (2020), les limitacions dels estudis, fan referència a les dificultats 

i els inconvenients que ens podem trobar a l’hora de realitzar un projecte. Aquestes ens 

comporten realitzar una revisió del nostre treball, amb l’objectiu d’obtenir uns canvis per així 

poder aconseguir l’èxit. 

En el nostre cas les limitacions que ens hem trobat han estat les següents: 

• Pandèmia mundial: El principal problema que ens vam trobar va ser el sorgiment de 

la pandèmia mundial deguda a la COVID-19. Seguint a la pàgina web de l’OMS, 

aquesta malaltia va sorgir el 31 de desembre del 2019 a la ciutat de Wuhan (Xina). La 

COVID-19 és una malaltia infecciosa causada pel coronavirus, un virus que pot causar 

infeccions respiratòries o malalties més greus. A causa d’aquest problema, la forma en 

la qual havíem de realitzar la gravació dels vídeos va canviar completament. En un 

principi, havíem d’anar a les cases dels usuaris que participaven en els vídeos, gravar i 

parlar amb ells, però amb l’Estat d’Alarma declarat el 15 de març del 2020 vam haver 

de realitzar aquest contacte via “online”, amb l’ajuda dels coordinadors d’Inèdithos. 

 

• Dependència dels altres usuaris: La problemàtica esmentada anteriorment, va 

desencadenar amb una altra; la falta de contacte directe amb els usuaris. Ens va sorgir 

la necessitat de dependre dels altres usuaris per poder dur a terme la gravació i la pujada 

dels vídeos en qüestió. Vam haver d'adaptar-mos tots a les noves circumstàncies, això 

va provocar retards importants a l'hora de poder pujar els vídeos a la xarxa social i en 

conseqüència, la campanya de sensibilització ha durant menys del que es va plantejar 

en un primer moment.  

 

• Aplicació TikTok: Una altra dificultat que se'ns va presentar fou el fet que per poder 

visualitzar els vídeos què penjàvem a la xarxa social TikTok, els usuaris havien de tenir 

descarregada dita aplicació. Això ens va dificultar una mica el procés d'interacció, ja 

que és una xarxa social que encara està entrant en el món de les aplicacions amb línia i 

molts d'usuaris no la tenien descarregada. Per una altra banda, també cal destacar que la 

conta d'aquesta xarxa social era nova, i per tant va ser difícil començar a donar a 

conèixer-la. Pensem que ens ha limitat molt el fet d'haver de crear la conta i donar-la a 
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conèixer en primera instància. Tal vegada, si aquesta campanya es continua fent, els 

resultats que obtindrem seran més favorables, ja que amb el temps els usuaris que 

segueixen altres xarxes socials de l'associació Inèdithos, començaran a interessar-se 

més per TikTok i els vídeos tindran un major impacte. 

 

Una altra dificultat que ens hem trobat amb relació a aquesta xarxa social, ha estat la 

dificultat per trobar informació contrastada i científica sobre dita aplicació. 

 

• Temps de recollida de dates: Degut a  les noves circumstàncies que vam haver 

d’afrontar, els temps des de la pujada dels vídeos fins la recollida de dates ha estat escàs. 

Aquesta falta de temps ha fer que els resultats no siguin del tot els esperats, ja que moltes 

de les interaccions han estat escasses, tal vegada si hagués transcorregut més temps, els 

resultats haguéssin estat més favorables. 
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5. RESULTATS 

 

5.1 Presentació dels vídeos. 

 

A continuació, presentem cada un dels vídeos que han estat pujats a la xarxa social TikTok. 

 

                                   V1. Inèdithos. 

        
 

     
 

Figura 16. Representació V1. Font: Elaboració pròpia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

https://www.tiktok.com/@inedithos/video/6819210803531631878
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V2. La meva presentació. 

 
 

      
 

    
 

Figura 17. Representació V2. Font: Elaboració pròpia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.tiktok.com/@inedithos/video/6822923034681167109
https://www.tiktok.com/@inedithos/video/6822923034681167109
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V3. Fotomuntatge. 

 
 

    
 

    
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 18. Representació V3. Font: Elaboració pròpia. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tiktok.com/@inedithos/video/6825905760329944326
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V4. Les meves aficions. 
 

   
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

         Figura 19. Representació V4. Font: Elaboració pròpia 

  

 

 
 

 

 

 

 

https://www.tiktok.com/@inedithos/video/6828498489593400582
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5.2 Interacció dels vídeos 

 

En aquest apartat presentarem els resultats obtinguts, de cada una de les variants que volem 

estudiar.   

En primera instància presenta’m els resultats de les interaccions que han tingut cada un dels 

vídeos a l’aplicació TikTok.  

Per obtenir aquestes dates hem analitzat cada un dels vídeos i hem extrapolat la informació al 

nostre instrument de recollida de dates. Una vegada hem tingut totes les dades recollides a la 

taula, hem elaborat un gràfic per poder veure, més visualment, les interaccions de cada un dels 

vídeos. 

Usuari U1 

Vídeos V1 

Visualitzacions 152 

M’agrades 24 

Comentaris 1 

Compartit 6 

 

Figura 20. Interaccions del V1. Font: Elaboració pròpia. 

 

Usuari U2 

Vídeos V2 

Visualitzacions 60 

M’agrades 16 

Comentaris 0 

Compartit 9 

 

Figura 21. Interaccions del  V2. Font: Elaboració pròpia. 
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Usuari U3 

Vídeos V3 

Visualitzacions 276 

M’agrades 26 

Comentaris 1 

Compartit 4 

 

Figura 22. Interaccions del  V3. Font: Elaboració pròpia. 

Usuari U2 

Vídeos V4 

Visualitzacions 29 

M’agrades 12 

Comentaris 0 

Compartit 4 

 

Figura 23. Interaccions del V4. Font: Elaboració pròpia. 

 

 

Figura 24. Gràfic interaccions vídeos. Font: Elaboració pròpia. 
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Com es pot observar, tant a les taules com en el gràfic, els V1 i V3 destaquen damunt dels altres 

en relació al nombre de vegades que els usuaris els han visualitzat. 

A continuació, es presenta la mitjana de cada una de les interaccions, per poder observar quin 

ha estat l’ítem que ha tingut més repercussió, i el que menys. 

 

Usuaris U1, U2, U3 

Vídeos V1, V2, V3 i V4 

Mitjana visualitzacions 129,25 

Mitjana m’agrades 19,5 

Mitjana comentaris 0,5 

Mitjana vegades compartit 5,75 

 

Figura 25. Taula de mitjanes. Font: Elaboració pròpia. 

 

 

Figura 26. Gràfic de mitjanes. Font: Elaboració pròpia. 

 

Com podem observar l'ítem que ha tingut més repercussió en cada un dels vídeos ha estat el de 

"Visualitzacions". Mentre que el de "Comentaris", ha estat molt baix o fins i tot inexistents. 
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Els següents resultats que presentem són les gràfiques evolutives de cada un dels vídeos. 

Aquestes, s’han elaborat a partir de la recollida de dates que s’ha realitzat diàriament de les 

visualitzacions de cada vídeo.  

Mitjançant aquests gràfics, podem observar com cada un dels vídeos ha tingut moltes 

reproduccions els primers dies, sobretot el primer, i després han anat amb decadència.  

El primer vídeo (V1) es va pujar el 24 d'abril del 2020 i l'anàlisi es va realitzar un mes i quatre 

dies després. Com es pot observar el primer dia va tenir el nombre més gran de visites, després 

aquesta van anar decaient, fins que es pujava un nou vídeo a la xarxa i tornava a augmentar una 

mica.  

 

 

Figura 27. Gràfic V1. Font: Elaboració pròpia. 

 

 

El segon vídeo (V2) es va pujar el 4 de maig del 2020 i l'anàlisi es va realitzar tres setmanes i 

tres dies després. Amb aquest vídeo, es pot observar com l'èxit de les visualitzacions, resideix 

en els primers dies que es va penjar a la xarxa social, ja que després va deixar de rebre 

interaccions. 
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Figura 28. Gràfic V2. Font: Elaboració pròpia. 

 

El tercer vídeo (V3) es va pujar el 12 de maig del 2020 i l'anàlisi es va realitzar setze dies 

després. En aquest cas, destaca'm el gran nombre de visites que va rebre el primer dia que es va 

pujar a TikTok, més de 200. 

 

 

Figura 29. Gràfic V3. Font: Elaboració pròpia. 
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I finalment el quart vídeo (V4) es va pujar el 19 de maig del 2020 i l'anàlisi es va realitzar nou 

dies després. Aquest és el vídeo que es va pujar en darrera instància, i per tant, va transcórrer 

molt poc temps des de la seva pujada a l'anàlisi. 

 

 

Figura 30. Gràfic V4. Font: Elaboració pròpia. 

 

A continuació, es presenta els resultats obtinguts de l'estudi de les característiques dels usuaris, 

que segueixen la nostra conta de TikTok. 

A partir d’un estudi estadístic s’ha realitzat una recollida de dates i després hem elabora la 

següent taula.  

 

Nombre d’Usuaris 13 

Gènere Femení 

9 

Masculí 

4 

País Espanya 

 

Figura 31. Característiques usuaris. Font: Elaboració pròpia 
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Figura 32. Gènere usuaris TikTok. Font: Elaboració pròpia. 

 

Podem observar com el gran nombre d’usuaris, representen el gènere femení, un 75% del total 

de seguidors, mentre que en menor instància el gènere masculí representa el 25%. Tots els 

nostres seguidors, són d’origen espanyol. 

 

 

6. CONCLUSIONS 

 

Durant el present treball, hem anat construint una resposta a la pregunta d’investigació que ens 

vam plantejar al principi d’aquest: “Quines són les característiques que ha de tenir una 

campanya de sensibilització, per donar visibilitat a les malalties rares en el camp de la 

pedagogia a través d’Inèdithos mitjançant l’aplicació TikTok?”. 

Per poder arribar a la resposta a dita pregunta, hem hagut de formular-nos diversos objectius 

els quals hem anat implementant al llarg del temps. L'objectiu general que ens vam plantejar, 

per poder articular tot el nostre projecta, va ser: "Identificar les característiques que ha de tenir 

una campanya de sensibilització, per donar visibilitat a les malalties rares en el camp pedagògic 

a través d'Inedithos mitjançant TikTok", però per poder aconseguir complir el nostre objectiu 

havíem de proposar-mos uns objectius a curt termini, específics per aquest treball. 

 

25%
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6.1 Resposta OE1. 

 

Un dels principals objectius específics que ens vam plantejar va ser: "Dissenyar una campanya 

de sensibilització mitjançant les xarxes socials per donar a conèixer les MMRR a la societat". 

Com vam esmentar al marc teòric, les xarxes socials, tenen un paper molt important en la difusió 

d’informació. Internet, s’ha convertit amb el canal més important i el que presenta un major 

èxit, a l’hora de que el col·lectiu afectat dugui a terme les seves estratègies de comunicació 

(Castillo, et al., 2015). La campanya de sensibilització que s'ha dissenyat, s'ha enfocat sobretot 

a donar a conèixer les MMRR, mitjançant TikTok: "Una xarxa social utilitzada per crear i 

compartir vídeos de poca durada. L'aplicació ha estat descarregada més d'un milió de cops i a 

principis de l'any 2019 va ser la tercera aplicació més descarregada del món" (Knowledge, 

2019, p.1). És necessari donar a conèixer les MMRR, ja que el coneixement que es té sobre 

aquestes malalties és molt escàs i això provoca que costi molt trobar un tractament, un 

diagnòstic o una cura. Les persones afectades i les famílies d’aquestes, es classifiquen com un 

col·lectiu desfavorit i reivindiquen la necessitat de solucionar els problemes sanitaris que 

aquestes malalties presenten (Izquierdo y Avellaneda, 2004).  

Per poder dur a terme aquesta tasca, s'han dissenyat un total de quatre vídeos amb una duració 

no superior als 60 segons. En aquests han aparegut diversos usuaris de l'associació Inèdithos, 

seguint a Negre i Verger (2017) és una associació creada pels voluntaris de la Universitat de les 

Illes Balears (UIB), que s'encarrega de proporcionar als infants i als joves en situacions de 

MMRR una qualitat de vida millor.. Els participants, a través del disseny de la campanya, ens 

han fet arribar informació fonamental per entendre que és Inèdithos i quina és la situació que 

viuen les persones afectades amb alguna MMRR. Per tant, es pot afirmar que aquest objectiu 

s'ha dut a terme satisfactòriament. 

 

6.2 Resposta OE2. 

 

Per poder aconseguir aquesta meta, ens vam proposar un altre objectiu: “Implementar la 

campanya de sensibilització i valorar l’impacte de la campanya de sensibilització”.  

Dita campanya, es va dur a terme des del dia 24 d’abril del 2020 fins al 28 de maig del mateix 

any. Els vídeos que es van anar implementant, presentaven un fil conductor diferent, però tots 

tenien el mateix objectiu.  
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Per poder dur a terme la valoració de l’impacte d’aquests vídeos, es van elaborar unes taules 

per recollir tota la informació que la xarxa social ens podia proporcionar: comentaris, 

m’agrades, nombre de vegades compartit i visualitzacions. Mitjançant aquests instruments de 

recollida d’informació, vam poder estimar la repercussió de la nostra campanya de 

sensibilització a la xarxa social TikTok.   

L'impacte que ha tingut la campanya de sensibilització no ha complit les expectatives esperades. 

És veritat que alguns vídeos han tingut interaccions molt positives, però d'altres les interaccions 

que han rebut han estat molt baixes. Els usuaris no han quasi interactuat amb els vídeos. Les 

visualitzacions han estat elevades, però molt d'ells no presenten un nombre elevat de comentaris 

o de vegades compartits, per tot això podem pensar que els cibernautes s'han limitat a visualitzar 

el contingut i no a interactuar amb ell.  

Es pot afirmar que aquest objectiu específic sí que s'ha dut a terme, encara que els resultats 

podrien haver sigut més satisfactoris. 

 

6.3 Resposta OE3. 

Finalment el darrer objectiu específic que ens vam proposar va ser: “Analitzar els factors d’èxit 

de la campanya”.  

L'estudi estadístic que vam dur a terme, ens va revelar que l'ítem que més representava l'èxit 

dels vídeos, eren les visualitzacions. Cal destacar que a TikTok, les reproduccions que té el 

vídeo en qüestió, són el que l'usuari té més present a l'hora de determinar si el seu contingut ha 

tingut èxit o no. Per tant, podríem considerar aquest fet com un factor d'èxit. 

Si hem de destacar dos vídeos, ens quedaríem amb el de “Fotomuntatge” de l’U3 i el 

“Inèdithos” de l’U1. Podem afirmar que un factor clau per l’èxit d’aquests, ha estat la música 

de fons. Per una banda, el primer d’aquests, contenia una música del gènere “dramàtic”,  Pérez 

(2011) afirma, que un element clau per aconseguir l’èxit d’un vídeo, és generar en l’usuari el 

sentiment d’emoció després del visionament d’aquest. En el cas del segon, la música de fons 

estava tenint molt d’èxit en el moment en el qual es va pujar el vídeo, ja que era l’himne que va 

marcar la situació amb la qual ens trobàvem en aquell moment, la COVID-19.  

Com hem presentat anteriorment, el gènere dels usuaris que més representen la conta 

d’Inèdithos a aquesta xarxa social, és femení. Tal vegada, podríem considerar un factor d’èxit 
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aquest fet, però no ho podem assegurar al 100%, per això hauríem de seguir estudiant la relació 

que el gènere pot tenir en l’impacte dels vídeos.   

El país de naixement dels nostres seguidors és 100% espanyol, dels quatre vídeos que hi ha 

penjats a la xarxa social, dos presenten una escriptura amb castellà, un altre amb català, castellà 

i anglès i amb el discurs oral en català i un d'ells només té música de fons. Podem considerar 

un factor d'èxit que els nostres usuaris puguin entendre el missatge que volem transmetre. Molts 

d’ells conviuen i entenen aquestes dues llengües importants en el nostre territori: el català i el 

castellà. 

Per tant, podem afirmar que els factors d'èxit d'aquesta campanya, han estat l'elecció musical, 

el nombre de visualitzacions que hem aconseguit amb aquesta i l'idioma amb el qual hem volgut 

transmetre els nostres missatges. Es pot corroborar que aquest objectiu també s'ha complit, ja 

que gràcies als instruments de recollida d'informació hem pogut valorar els factors d’èxit dels 

vídeos. 

 

6.4 Resposta a la pregunta d’investigació. 

 

Finalment, després de tot l’estudi realitzat torna’m a recuperar la nostra pregunta d’investigació:  

“Quines són les característiques que ha de tenir una campanya de sensibilització, per donar 

visibilitat a les malalties rares en el camp de la pedagogia a través d’Inèdithos mitjançant 

l’aplicació TikTok?” 

Una vegada duta a terme la recerca teòrica, la presentació dels resultats i les conclusions, podem 

afirmar que gràcies a la “Web 2.0”, hem pogut generar uns continguts, en el nostre cas uns 

vídeos multimèdia, i els hem pogut compartir a la xarxa social TikTok, per així aconseguir 

interaccions per part dels altres usuaris.  Seguint a Armayones et al. (2015) "La Web 2.0 ha 

canviat el tipus d'accés a la informació i el manejament de la informació sanitària per part dels 

pacients i les associacions en què s'agrupen" (p.335). Aquest terme fou creat per O'Relly. A la 

"Web 2.0" els protagonitzes són els usuaris, els quals s'encarreguen de generar uns continguts 

per després compartir-lo a les seves xarxes socials: Facebook, Twitter, YouTube... 

(Armayones et al., 2015).  

Aquest intercanvi d’informació no hauria estat possible sense les TIC. Mitjançant campanyes a 

través de les xarxes socials, es pot oferir una informació de forma directa, tant als afectats com 
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a la resta de ciutadans, ja que una gran part de la població pot accedir al contingut de forma 

ràpida i eficaç (Castillo et al., 2015). Aquestes ens han ajudat a proporcionar informació, de 

manera immediata, als altres usuaris, que tal vegada desconeixien l’existència de l’associació 

Inèdithos o d’algunes MMRR exposades:  

• La malaltia minoritària de Behcet, seguint a Castillo et al. (2014): “És una malaltia 

inflamatòria crònica, recurrent, i multisistèmica de causa desconeguda caracteritzada 

per úlceres orals recurrents, úlceres genitals, uveïtis i lesions cutànies” (p.318).  

• La Miopatia Congènita Severa de tipus Nemalític, segons la pàgina web Orpha.net 

aquesta malaltia es caracteritza per: “debilitat (més greu a la cara, flexors del coll i 

músculs proximals de les extremitats), hipotonia i reflexos tendinosos profunds 

deprimits o absents”. 

 

Per una altra banda, cal destacar el fet que hagin estat els propis usuaris de l'Associació els quals 

representin aquesta campanya. Fer protagonistes a les persones que pateixen alguna MMRR o 

que estan amb contacte amb persones que les sofreixen, pot ser una característica fonamental 

per poder aconseguir l'èxit de la campanya de sensibilització. Els testimonis amb primera 

persona, ens han ajudat a despertar un major interès per part de l'usuari. 

Per tant, podem afirmar que les característiques que ha de tenir una campanya de sensibilització 

per donar a conèixer les MMRR a través de TikTok són: 

 Utilització de les xarxes socials per poder interactuar en tota la comunitat cibernètica 

(Web 2.0). 

 Fer partícips als vertaders protagonistes del problema, en aquest cas membres de 

l’Associació Inèdihtos. 

 Proporcionar a l’espectador un missatge de superació, el qual desperti una emoció en 

ell, mitjançant l’escolta de música representativa i emocionat. 

 Duració dels vídeos de no més de 60 segons. 

 Presentació de vídeos amb diferents característiques, per així poder proporcionar a 

l’espectador temes diversos per reproduir. 

 Utilitzar música que en el moment de la pujada del vídeo a la xarxa, sigui popular entre 

els usuaris. 
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Encara queda molt de camí per aconseguir la normalització i l’acceptació de les MMRR, però 

si tots posa’m de la nostra part i aconseguim sensibilitzar a tota la comunitat, podrem aconseguir 

que la qualitat de vida de totes les persones afectades millori. Gràcies a associacions com 

Inèdithos, o a campanyes de sensibilització dutes a terme mitjançant xarxes socials, properes a 

l’usuari, podrem aconseguir el gran repte que tenim per davant.  
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