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Telerealitat quotidiana: Gran Hermano



• El 16 de setembre de 1999 s'estrenava
a Holanda Big Brother.

• El 23 d'abril de 2000, Telecinco
estrenava a Espanya Gran Hermano,
19 anys i 29 edicions després -18
anònimes, 7 VIP, 1 DUO entre d’altres
- el format ja és el més longeu de la
història de la televisió espanyola.



L'estratègia alimentària

de les cadenes de televisió

La cadena en la qual s'emet es
retroalimenta d'aquest tipus de realities i
utilitza el seu contingut per omplir les
hores de diferents formats com 'El
programa de Ana Rosa', 'Sálvame' o
‘Cazamariposas’.

Una forma d'atreure a l'ampli públic.



Activitat. Crear un/a concursant de GH

1 – Crearem un personatge indicant

els seus principals trets.

2 – Explicarem el nostre personatge.

3 – Seleccionarem 5 personatges per

a que entren a la casa de GH, i

donarem raons de la nostra selecció.



Algunes raons del protagonisme dels reality
show a les cadenes de televisió

• Mínims costos
• Alta rendibilitat
• Globalització de continguts
• Inclusió de publicitat
• Diversitat de contingut
• Contribució al feed-back de la cadena



Telerealitat per a visibilitzar: 
de Menuda Pareja a Soy Jazz

https://www.youtube.com/watch?v=VufSgrc8nyg
https://www.youtube.com/watch?v=iRomP8437xQ


La ruptura 
dels grans relats?



Tipologia

Reality show (reality) 
Reality game show (concurs reality) 

Coaching show (programa de coaching) 
Talent show (programa de talent musical o artístic) 

Make over show (habilitats)



Eclosió de tota una sèrie de reality show











Quins són 
els límits morals 
dels reality/talent show?



https://www.youtube.com/watch?v=ZBO_8QwydH8




https://www.youtube.com/watch?v=b4xkCiZ-kMQ


New rules to protect people 
in TV and radio shows

Avui ens proposem afegir dues noves regles al nostre codi de difusió per protegir
el benestar de les persones que participen en programes de TV i ràdio. Les
regles proposades són:

• Cal tenir la deguda cura pel benestar i la dignitat dels participants en els
programes.

• Els participants no han de patir angoixa o ansietat injustificades en participar
en programes o en la transmissió d'aquests programes.

https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/latest/features-and-news/new-rules-protect-people-tv-and-radio-shows


