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FITXA D’ANÀLISI 1: Anàlisi de les fotografies 

Identificació de la unitat d’anàlisi: 

Nº dins de la mostra 

Data de publicació 

Breu descripció de la imatge: 

1. Morfologia de la imatge

1.1.  Enquadrament 

• Mida (PP, PG, etc.).

• Composició (central, equilibrada, desequilibrada,

vertical, horitzontal, etc.)

1.2.  Il·luminació 

• Natural / artificial

• Colores predominants (càlids / freds)

• Suau / contrastada

1.3. Dinàmica de la imatge 
• Instantània, en moviment, natural, etc. / Estàtica,

preparada, personatges fent conscientment un

posat, etc.

1.4. Personatges/objectes 

principals 

1.4.2. Posició dels 

personatges/objectes 

principals  

1.5. Espai 

• Exterior / Interior

• Espai natural / Espai urbà

• Característiques:
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2. Framing postfeminista

2.1.  Centralitat del cos 

• Cos com a forma de poder femení

• Sexualització del cos (objecte / subjecte sexual)

• Cos com a font d’(auto)vigilància

2.2. Re-tradicionalització de la 

figura femenina 

• Presència d’espais tradicionalment femenins (àmbit

domèstic)

• Relacions, comportaments, rutines pròpies

d’estereotips tradicionalment femenins.

2.3. Capitalització de la 

joventut 
• Presència d’elements i comportaments juvenils /

infantils

2.4. Valors propis del neoliberalisme 

2.4.1. Individualisme 

• Presència d’elements i comportaments relacionats

amb l’emprenedoria i el treball en la marca

personal.

• Individualització de causes col·lectives.

• Autovigilància i disciplina.

• Valors aspiracionals.

2.4.2. Consum com a 

mecanisme de construcció de 

la identitat 

• Referència explícita a productes concrets?

• Referència implícita a productes concrets?

• Quin tipus de productes apareixen?

3. Anàlisi del peu de foto

3.1. Anàlisi temàtic 
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FITXA D’ANÀLISI 2: Anàlisi dels vídeos 

Identificació de la unitat d’anàlisi: 

Nº dins de la mostra 

Data de publicació 

Breu descripció del vídeo: 

1. Llenguatge audiovisual

1.1.  Enquadrament 

• Mida (PP, PG, etc.).

• Composició (central, equilibrada, desequilibrada,

vertical, horitzontal, etc.)

1.2.  Moviments de càmera • Estatisme / Dinamisme

1.3.  Il·luminació 

• Natural / artificial

• Colores predominants (càlids / freds)

• Suau / contrastada

1.4.  So 

• Efectes sonors

• Música

• Locució en off

1.5.  Muntatge 

• Muntatge naturalista, invisible / Muntatge

expressiu, evident.

• Quins recursos de muntatge es fan servir i quina

funció/objectiu tenen?

2. Narració audiovisual

2.1. Punt de vista • Focalització interna / externa / espectatorial

2.2. Narrador • Qui fa la funció de narrador?

2.3.  Personatges 
• Quins personatges intervenen? A qui es fa

referència i quins rols adquireixen? 

2.4. Temporalitat • Present / Passat / Futur
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3. Framing postfeminista

3.1.  Centralitat del cos 

• Cos com a forma de poder femení

• Sexualització del cos (objecte / subjecte sexual)

• Cos com a font d’(auto)vigilància

2.2. Re-tradicionalització de la 

figura femenina 

• Presència d’espais tradicionalment femenins (àmbit

domèstic)

• Relacions, comportaments, rutines pròpies

d’estereotips tradicionalment femenins.

2.3. Capitalització de la 

joventut 
• Presència d’elements i comportaments juvenils /

infantils

2.4. Valors propis del neoliberalisme 

2.4.1. Individualisme 

• Presència d’elements i comportaments relacionats

amb l’emprenedoria i el treball en la marca

personal.

• Individualització de causes col·lectives.

• Autovigilància i disciplina.

2.4.2. Consum com a 

mecanisme de construcció de 

la identitat 

• Referència explícita a productes concrets?

• Referència implícita a productes concrets?

• Quin tipus de productes apareixen?

4. Transcripció del vídeo
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5. Captures de pantalla representatives


