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El 17 de juliol és el Dia Mundial de l’Emoji. Us proposem una sèrie de recursos per parlar amb sobre joves l’ús
d’aquestes imatges.
efemèride
Dia Mundial de l’Emoji
tema

Recursos per treballar l’ús dels emojis.

vídeos
Cómo crear emojis de tu cara en
Android [WWWhatsnew, 2:19]

Historia de los emojis [TikTak Draw, 4:33]

Star Wars The Force Awakens as told by Emoji
[Disney, 3:18] "El despertar de la Força", de la saga
StarWars, explicada amb emojis.

La llista d’emoji 2020 amb els 117 nous emojis.
[Emojipedia, 2:42]

Abused Emojis by BRIS [BRIS, 0:39] Algunes coses
són difícils d’escriure. Els “Abused Emojis” faciliten que
els nens i les nenes parlin amb altres persones sobre
sentiments negatius o sobre situacions en què han estat
tractats malament (en anglès)

Parlem d’emojis [Super 3-CCMA, 8:16]
recursos web

Climoji [3]. Climojis per conscienciar sobre el problema
del canvi climàtic.
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Getemoji [4] Copy and Paste Emoji.
Un joven artista marfileño diseña el emoji para Día
Mundial del Refugiado 2020. [5]ACNUR. El dissenyador
gràfic O'Pérou va ser notícia mundial amb 365 emojis
que canvien la forma en què les persones veuen Àfrica.
Día Mundial del Emoji: 20 años de emojis y 20
curiosidades para celebrarlo [6]. José García Nieto.
Accés a altres recursos [s'obre en una pàgina nova [7]]

[8]
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