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1. JUSTIFICACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA
Una de les fites més importants dels centres educatius és la de no
restar aliens a la realitat que envolta als seus alumnes. Obrir els ulls i
portar dins de l’aula l’actualitat candent que arriba als nens i joves a
través dels mitjans de comunicació de masses, les converses de pati
o la família directa, és imprescindible per connectar amb el seu context, despertar el seu interès i, òbviament, profunditzar sobre temes
als quals sovint no se’ls dedica prou temps o atenció.

ser el detonant d’un dels projectes més interessants del curs. Durant
tot un trimestre, les assignatures de matemàtiques, ciències socials,
llengua catalana i literatura, educació visual i plàstica i tecnologia, van
unir els seus esforços per tal que els alumnes poguessin conèixer la
problemàtica dels refugiats, profunditzessin en ella i finalment, fossin
capaços de donar-la a conèixer a tota la comunitat educativa mitjançant productes audiovisuals que havien elaborat ells mateixos.

Això és precisament el que els professors i professores de l’Escola
Sant Gervasi es van plantejar quan van decidir tirar endavant el projecte Refugiats. El degoteig constant de notícies que arribaven als
alumnes sobre la crisi migratòria a l’est d’Europa, el tancament de
fronteres, la immobilitat dels governs dels estats de la Unió Europea
i la tragèdia al mar Mediterrani, i les poques possibilitats que aquests
tenien de parlar obertament del tema, qüestionar-se les causes i conseqüències d’una tragèdia com aquesta o opinar sobre la qüestió, van

El document que teniu entre mans, és un resum de tot el treball que
es va dur a terme, però per conèixer el pas a pas detallat de tota
aquesta experiència, així com per poder-la compartir amb la resta
de docents de l’Escola i d’altres Centres Educatius, s’ha elaborat una
web https://juditgjimenez.wixsite.com/refugiats a la qual podeu
consultar totes les activitats, objectius, rúbriques i productes finals
resultants d’aquest projecte.

2. OBJECTIUS GENERALS DEL PROJECTE
L’objectiu principal de l’experiència educativa que es presenta a continuació és acostar els alumnes a la problemàtica dels refugiats que,
actualment, afecta a més de 65 milions de persones al món.
Per tal d’aconseguir-ho, és imprescindible que els alumnes siguin capaços de resoldre per ells mateixos les preguntes següents:

// Quines són les causes que obliguen a aquestes persones a marxar
del seu país.
// Cap a on marxen quan surten del seu país (quines rutes segueixen).

// Què és un refugiat. Quina diferència hi ha entre refugiat i desplaçat.

// Calcular la quantitat de població desplaçada a causa dels diferents
conflictes. Quin percentatge de la població del seu país representen.

// Què són els camps de refugiats i on estan situats.

// Quins són els drets dels infants i quins s’estan vulnerant.

3. DESCRIPCIÓ DETALLADA
3.01. METODOLOGIA EMPRADA

La metodologia didàctica utilitzada és la de l’aprenentatge per projectes. Aquesta, fuig de l’educació a través de l’especialització científica i disciplinària pròpia de l’Escola tradicional, i d’un ensenyament
compartimentat en matèries independents que s’avaluen per separat. Aquesta lògica de fragmentació del coneixement no existeix en
la vida real i és per això, que si volem formar els alumnes com a
ciutadans i ciutadanes crítics i amb opinió pròpia, capaços de resoldre els reptes que se’ls posin al davant, cal que emprem un model de
coneixement que es basi en l’aprenentatge competencial.
En el cas concret de Refugiats, els alumnes han treballat i assumit
continguts vinculats a les assignatures de matemàtiques, ciències
socials, llengua catalana i literatura, educació visual i plàstica i tecnologia. Ho han fet mitjançant el treball cooperatiu en grups de 4
o 5 alumnes. Els estudiants han treballat de manera autònoma per
resoldre un repte que se’ls ha plantejat inicialment (en aquest cas,
crear un producte audiovisual que doni a conèixer la problemàtica
dels refugiats a tota la comunitat educativa i que respongui a totes
les preguntes que s’han especificat a l’apartat d’objectius) i per a ferho, han hagut de recórrer a coneixements i continguts vinculats a
totes les matèries o àrees d’estudi.

3.02. COM HO HEM FET? REFUGIATS PAS A PAS
Fase 1. Plantegem el Repte.
El primer que fem a classe és obrir el debat sobre el concepte de Refugiats. Saben els alumnes que és un refugiat? N’han sentit a parlar?
En quin context. Què opinen sobre les informacions que els arriben a
través dels mitjans de comunicació? Amb el debat obert, els fem un
encàrrec. Volem que investiguin tant com puguin sobre la crisi dels
refugiats, les seves causes i conseqüències i les possibles solucions,
i que donin a conèixer tot el que han après a la resta de la comunitat
educativa gràcies a una exposició que s’organitzarà a final de curs.
Tenen tres mesos per aconseguir-ho.
Amb el repte sobre la taula, comencem a aprofundir en el tema amb
diverses activitats d’aproximació:
1- Els voluntaris de l’ONG Humanity Wings ens visiten a l’auditori de
l’Escola per fer una xerrada sobre la crisi dels refugiats. Els alumnes
prenen apunts sobre el que els expliquen, fan preguntes i resolen
dubtes amb persones que han viscut molt de prop aquesta problemàtica. Després, responen un qüestionari sobre la Xerrada.

2- Mirem a classe el programa que l’Info K va dedicar als refugiats,
el mes d’octubre de 2015 i contestem algunes preguntes sobre el
que hem vist.
http://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/infok-29102015-especial-refugiats/video/5560719/
3- Fem la maleta. Els alumnes es posen en la pell de tots els nens i
nenes que han hagut de marxar de casa. Que posarien dins la maleta? Quines coses són prescindibles?
4- Els alumnes llegeixen el poema de Joana Raspall “Podries”,
n’analitzen tots els versos i decideixen que volia dir l’autora amb
aquestes paraules. Té a veure amb la crisi dels refugiats? A classe
s’obre un debat sobre el significat d’aquesta obra literària. Posteriorment, i per grups de treball, els alumnes estudien i reciten el poema
davant del chroma i editen un vídeo.

5- Els alumnes han de fer una recerca dels principals conflictes que
hi ha al planeta i els desplaçats que aquests provoquen. Sobre un
mapa polític, han de situar els conflictes més importants que hi ha
al món actualment i els camps de refugiats que han sorgit com a
conseqüència.
Arribats a aquest punt, els alumnes ja coneixen molt més sobre la
crisi dels refugiats i el que aquesta vol dir. És el moment de començar a elaborar els seus productes audiovisuals.

Fase 2. Elaborem els nostres productes audiovisuals
El primer pas és que els alumnes decideixin quin dels productes
audiovisuals en els quals se’ls dona la possibilitat de participar
s’adequa més als seus interessos: la realització d’una web, un programa de televisió “especial informatiu”, un àlbum il·lustrat, un mapa
de moviments migratoris o un pòster sobre un conflicte concret.
Un cop els alumnes han decidit de quin dels productes audiovisuals volen ser partícips, aquests es divideixen per grups i es posen
mans a l’obra. En aquesta fase del projecte és imprescindible conscienciar els alumnes de la importància de verificar totes les informacions, contrastar-les i ser crítics amb les fonts. Com que la
majoria d’informacions procediran dels mitjans de comunicació, cal
que siguin conscients de la importància de la veracitat en aquestes,
i fugir de les anomenades fake news. A continuació, es descriuen
tots els productes audiovisuals que van sorgir de l’experiència.

1- Programa de Televisió “Especial Informatiu”. Entre tots els alumnes

del grup han de preparar un programa especial informatiu sobre el tema dels refugiats. Cal recordar que el gènere informatiu és un format televisiu que repassa
l’actualitat mitjançant notícies.
La informació, la veracitat i la immediatesa són les bases fonamentals d’un informatiu. Els especials informatius es produeixen quan apareixen notícies de tanta
rellevància que no n’hi ha prou amb dedicar-li uns minuts durant un informatiu
convencional i s’opta per un informatiu temàtic. Totes les notícies d’aquest informatiu giren entorn de un únic tema. En el nostre cas, el tema és els refugiats. Cada
grup d’alumnes s’encarrega d’elaborar una de les seccions del programa. Cada
secció empra un tipus de gènere audiovisual o format televisiu diferent:
Primera secció: Enquesta. Sabem què és un refugiat? Els alumnes fan i graven
preguntes a diferents alumnes de l’escola, petits i grans, de tots els cursos, per
veure si saben què és un refugiat. En acabat, munten les respostes una darrere de
l’altra i finalment donen la resposta correcta.
Segona secció: Chroma. Origen i destí dels refugiats: Amb un croma al darrere on
es projecta un mapamundi, s’expliquen les principals rutes migratòries dels refugiats
Tercera secció: Reportatge. Països que acullen als refugiats. Han de redactar
una notícia explicant quins són els països d’Europa que estan acollint refugiats (i
quina quantitat) i quins no ho estan fent, locutar-ho i triar imatges al youtube per
il·lustrar-ho.
Quarta secció. Entrevista en profunditat. Els alumnes realitzen una entrevista a un
refugiat i a una voluntària d’una ONG d’ajuda als refugiats. Preparen i guionitzen les
preguntes i després graven l’entrevista al plató de l’Escola.
Cinquena secció. Anunci Publicitari. Què podem fer pels refugiats?: Graven un anunci a les instal·lacions de l’escola, informant de quines són les necessitats dels
refugiats i què podem fer per col·laborar. Cal que busquin informació sobre com
podem ajudar els refugiats, triar un eslògan per a la seva campanya de publicitat i
gravar un anunci per persuadir a la gent a ajudar els refugiats.
https://juditgjimenez.wixsite.com/refugiats/copia-de-mapa-producte-final-1

1- Webs. Cada grup ha de preparar una web sobre els refugiats. Ha

de servir per organitzar continguts relacionats amb la problemàtica
dels refugiats, hi ha d’haver informació general sobre que és un refugiat, alguns dels conflictes actuals que provoquen que hi hagi refugiats,
les causes d’aquests conflictes, etc. A la web hi haurà text, imatges,
taules, vídeos, entrevistes, gràfics … Hem de ser capaços de contrastar
la informació que trobem (abans de donar-la per bona cal comparar-la
a diverses fonts) seleccionar la que sigui rellevant, resumir i sintetitzar.
La web ha de tenir un menú que permeti moure’ns fàcilment per les
diferents pàgines, ha de ser fàcil de llegir, amb informació clara i contrastada, imatges que parlin per si mateixes, vídeos curts i explicatius.
Hem de ser molt creatius per fer el web el més atractiu possible i aconseguir que les persones tinguin interès per llegir-la i navegar per ella.
https://juditgjimenez.wixsite.com/refugiats/copia-de-mapa-producte-final

3- Pòsters o infografies sobre els principals conflictes
amb refugiats que hi ha al món. Cada grup ha de preparar un

pòster sobre un dels conflictes. Al pòster hi ha text, imatges, taules,
gràfics … Els alumnes han de ser capaços de contrastar la informació
que troben (abans de donar-la per bona cal comparar-la a diverses
fonts) seleccionar la que sigui rellevant, resumir i sintetitzar. Han de
ser molt creatius per fer el pòster el més atractiu possible i aconseguir
que les persones que passin per davant s’aturin i tinguin interès per
llegir-lo.
https://juditgjimenez.wixsite.com/refugiats/copia-de-web-producte-final

Pòsters elaborats pels
alumnes

Pantalles d’inici de les pàgines web dissenyades pels alumnes

4- Mapa de moviments migratoris. Els alumnes han de fer un

mapa, on quedin clars els moviments de refugiats en altres països i els
desplaçats que hi ha. Han de tenir l’habilitat per la recerca d’informació
i per presentar els treballs de forma polida. La creativitat a l’hora de
presentar la feina és un aspecte que han de tenir molt en compte. El
mapa ha de contenir els diferents recorreguts que fan les persones
refugiades, els països dels quals procedeixen, els camps de refugiats
cap als quals es dirigeixen segons el conflicte del qual fugen, imatges
complementàries que il·lustrin el que està passant, gràfics que marquin els km que recorren les persones que fugen del seu país i xifres
sobre la quantitat total de persones que estan en moviment
https://juditgjimenez.wixsite.com/refugiats/copia-de-albumsproducte-final

possible escriure una bona història sense haver-se documentat, investigat, abans sobre el conflicte que afecta aquestes persones.
https://issuu.com/crisruano6/docs/els_ulls_d_un_refugiat_
laia_s_i_adr

5- Àlbums il·lustrats Cada grup ha d’escriure una història que

tingui com a protagonista un refugiat/ada. Aquest text haurà d’anar
acompanyat d’unes il·lustracions creades pels alumnes que siguin adequades i s’adiguin amb la història que s’explica. L’Àlbum té com a
objectiu fer un treball de recerca sobre els refugiats i per tant, no és

Fragment de l’àlbum il·lustrat pels alumnes
Laia Sadurní, Adrià López i Laia Martínez

Fase 3. Donem a conèixer tot el que hem après. Exposició solidària
Un cop hem elaborat tots els nostres productes audiovisuals, és el moment de compartir-los amb els nostres companys d’altres cursos, però
també amb professors, treballadors, pares i mares. Per aquest motiu, durant la darrera setmana de curs, els alumnes de 1r d’ESO organitzen
una exposició solidària a les instal·lacions de l’escola a la qual hi exposen tots els productes que han estat elaborant els darrers mesos i, durant la qual, a més, expliquen als visitants què han après. Abans de fer-la, però, es planteja la possibilitat d’aprofitar-la per a recaptar fons per
a alguna de les ONG que treballen amb refugiats que ens han ajudat al llarg de l’experiència. Així doncs, s’encomana als alumnes dissenyar
i imprimir en 3D clauers solidaris. Des de l’àrea de tecnologia es forma els alumnes a com fer-ho mitjançant el programa de disseny “123
design”.
El dia de l’exposició, es decideix fer dos torns de visites, al llarg del matí, tots els cursos de l’Escola, des d’Educació infantil i fins a Batxillerat,
s’organitzen en un horari per tal de passar a veure la mostra en algun moment. A la tarda, és el torn dels pares i mares, que també accedeixen a l’Escola per poder visitar l’exposició. L’objectiu d’aquesta és doble: per un costat, mostrar i explicar el nostre treball als visitants, i per
l’altre, recaptar diners tot venent els clauers que hem fet en 3D, els àlbums il·lustrats i un berenar solidari, i que van a parar a l’ONG d’ajuda
als refugiats, Humaniti Wings.

https://juditgjimenez.wixsite.com/refugiats/copia-de-preparem-el-viatge

3.03. AVALUACIÓ DEL PROJECTE
Totes i cadascuna de les fases d’aquest projecte, així com tots
els productes audiovisuals que han sorgit de l’experiència, han
comptat amb una rúbrica per a l’avaluació i una autoavaluació
que cadascun dels participants ha hagut de realitzar de forma
individual.
Pel que fa a les rúbriques, totes i cadascuna d’elles compten
amb aquells continguts i items avaluatius pertanyents a cadascuna de les matèries incloses al projecte, que s’han treballat en aquell producte audiovisual concret. Paral·lelament,
hi ha una guia detallada del grau d’assoliment dels continguts
per tal que els alumnes siguin el màxim d’objectius possibles
a l’hora de valorar el grau d’esforç i assoliment de les tasques
que hi ha hagut.
En aquesta pàgina podeu consultar una de les rúbriques utilitzades, la resta estan disponibles al web del projecte Refugiats
al món.
Pel que fa a les autoavaluacions, s’han realitzat mitjançant un
qüestionari de google en el qual cada alumne ha hagut de valorar de l’1 al 4 el grau d’implicació propi o del grup en diferents
aspectes treballats al llarg de tot el projecte.
En el següent enllaç en trobeu un exemple:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-wZ07fgFjdhe003qqQC-ciIqKWKjqHCQhRoPMEP6VVczNSA/viewform

4. participants

Han participat del projecte Refugiats al món els 108 alumnes de 1r d’ESO de
les 4 línies de l’Escola Sant Gervasi Cooperativa de Mollet del Vallès,

5. calendari

El projecte es du a terme durant el 3r trimestre del curs 2017-2018. Els alumnes
dediquen 5 hores setmanals a realitzar-lo i conclou amb una exposició oberta
al públic que se celebra la darrera setmana de curs, el mes de juny.

6. recursos

// Recursos Humans: 108 alumnes de 1r d’ESO de l’Escola Sant Gervasi de

Mollet del Vallès. Professors de projectes en aquest curs: Mario Muñoz, Cristobalina Ruano, Dolors Revuelta, Osvald Medina i Judith Gómez. Professora
d’Audiovisuals de l’Escola: Bea Amado-Lóriga.

// Recursos Materials: aules de projectes, plató de l’Escola, chroma, Auditori de l’Escola, canons i projectors, 3 càmeres de filmació, 3 trípodes, netbooks
amb programes d’edició i connexió a internet, ipads i micròfons de corbata per
a ipad, softwares d’edició de chroma (Green Screen) i d’edició de vídeo (vídeopad i sony vegas), software per a desenvolupament de pàgines web (plataforma Wix), impressores 3d i software de disseny en 3d (123 design)

7. àrees curriculars incloses

Com ja s’ha esmentat anteriorment, les àrees curriculars incloses en aquest
projecte són les de matemàtiques, ciències socials, llengua catalana i literatura, educació visual i plàstica i tecnologia. Tot i no ser pròpiament una matèria
dins el currículum d’aquesta etapa educativa, l’àrea de comunicació i audiovisuals, plenament present en el projecte educatiu del centre, ha intervingut
activament i de forma transversal en totes i cadascuna de les fases d’aquest
projecte.

8. Continguts treballats i objectius curriculars assolits durant el desenvolupament de l’experiència

Llengua Catalana i literatura
Tecnologia
// Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació a partir // Utilitzar els recursos digitals de forma eficient per a la recerca
de fonts diverses
// Produir textos descriptius, literaris, informatius i poètics amb un
lèxic, coherència i estructura adequats
// Revisar els textos per millorar-los
// Expressar-se oralment amb el màxim de concreció, emprant els
matisos i paraules adients en cada context i per a cada tipus de format audiovisual
// Millorar la postura corporal i la presència en les presentacions orals

Ciències Socials
// Valorar problemes socials del nostre entorn rellevants
// Identificar i valorar algunes de les causes de les desigualtats en el

món actual
// Identificar les normes de convivència dels grups i respectar els
drets i deures fonamentals de les persones

d’informació
// Utilitzar de forma correcta els softwares d’edició videogràfica, so,
disseny de pàgines web i disseny 3D que ha calgut utilitzar en cadascuna de les fases del projecte

Matemàtiques
// Analitzar i utilitzar els nombres amb la concreció més gran possible per donar informació rellevant
// Expressar idees i processos matemàtics de manera comprensible
// Realitzar de forma correcta el buidatge d’una enquesta i interpretar-ne els resultats
// utilitzar nombres enters, decimals, fraccionaris i/o percentatges
per donar informació sobre el tema; tot utilitzant les unitats adients

Àrea d’audiovisuals
// Conèixer i Emprar correctament totes les característiques fona-

mentals del gènere informatiu a l’hora d’elaborar el nostre Programa
Educació Visual i Plàstica
// Emprar correctament elements bàsics del llenguatge visual per Especial Refugiats
// Identificar totes de les fases del procés audiovisual: preproducció,
expressar-se i comunicar-se.
// Dissenyar i realitzar projectes multidisciplinaris amb imaginació i producció i postproducció
// Utilitzar la càmera videogràfica i fotogràfica de forma correcta,
creativitat
// Utilitzar formats, recursos i tècniques diversos, treballats al llarg amb coneixement dels elements bàsics del llenguatge audiovisual:
del curs, a l’hora de fer les nostres creacions ( il·lustració, imatge, text,
vídeo, mapes, collage). Buscar els més adients en cada cas

enquadrament, angulació, pla i moviments de càmera.

9. competències bàsiques treballades
bona part de la seva tasca a treballar el respecte pels drets humans la dig- Llengua Catalana i literatura Competència comunicativa oral, durant els debats inicials respecte al nitat i la igualtat entre totes les persones. Es fa especial èmfasi en el rebuig
tema dels refugiats així com a l’hora de presentar les nostres propostes
audiovisuals davant el grup classe, competència comunicativa escrita a l’hora de redactar els continguts de tots i cadascun dels productes
audiovisuals finals, competència comunicativa audiovisual en la realització de les diferents seccions de l’informatiu Especial Refugiats, així
com a l’hora de realitzar els vídeos amb les dramatitzacions poètiques de
Joana Raspall

de comportaments i actituds discriminatoris envers persones i col·lectius.
La competència per aprendre a ser ciutadans i ciutadanes en un
món global. Durant tot el projecte s’insisteix en la necessitat d’actuar i
de participar activament de la vida cívica, de ser ciutadans responsables
per tal d’acabar amb xacres com la del conflicte dels refugiats. S’analitzen
els desequilibris existents en el món actual, tot valorant críticament les
causes que els han provocat.

Tecnologia
- Ciències Socials Competència en el coneixement i la interacció amb el món gràcies El tractament de la informació i la competència digital, no només a
a l’estudi i anàlisi d’un fet d’actualitat candent, la reflexió sobre les seves
causes i conseqüències i la recerca de possibles àmbits d’actuació per part
dels alumnes, així com la investigació per obtenir el màxim d’informacions
veraces sobre un tema concret. Competència social i ciutadana. El
projecte requereix d’un treball cooperatiu amb aportacions de tots els
membres del grup. A més, finalitza amb una mostra a tota la comunitat
educativa del treball realitzat, que vol ser una acció formativa cap a l’entorn
immediat dels alumnes.

l’hora de recercar, analitzar, seleccionar i emprar aquesta informació, sinó
que també ha estat necessari que els alumnes localitzessin, processessin
i elaboressin aquestes informacions per crear els seus propis continguts,
i que a més fos necessari emprar tecnologies com l’audiovisual o el web,
per tal de compartir aquests continguts. Les destreses en l’entorn digital i
multimèdia han estat fonamentals al llarg de tot el procés.

- Matemàtiques Competència matemàtica. Com en tantes altres ocasions de la vida

quotidiana, la competència matemàtica ha estat absolutament necessària
- Educació Visual i Plàstica Competència lingüística i audiovisual desenvolupada en el moment per tal d’analitzar i valorar alguns dels aspectes tractats en aquest projecte.
en què s’han hagut d’observar, analitzar i valorar missatges visuals per tal
de fer les creacions pròpies. Així com la competència artística i cultural, tota valorant l’estètica i la creativitat de les creacions dels alumnes, i
partint de referents del món audiovisual i plàstic per tal d’elaborar-les.

Així ha estat quan els alumnes han hagut de valorar dades com el nombre
de refugiats que hi ha al món, els kilòmetres que recorren per traslladar-se,
les xifres de refugiats acceptats pels diferents països europeus i aquells
que es troben en camps de concentració. A més, han hagut d’expressar
tots aquests números mitjançant, mapes, gràfics i infografies.

- Educació per a la ciutadania - AudiovisualsCompetència per aprendre a ser i actuar de forma autònoma en el Pel que fa a l’audiovisual, competències com les que fan referència a la
foment de la presa de decisions pròpies, així com a l’hora de gestionar i exsensibilitat estètica, la creativitat artística o cultural, han estat prespressar els sentiments i emocions en un tema com el de la crisi dels refuents al llarg de tot el procés d’elaboració dels productes audiovisuals regiats, a l’hora que es potencien els comportaments empàtics i solidaris en
sultants de l’experiència
els alumnes. Competència per aprendre a conviure. El projecte basa

10. valoració del professorat
Si mirem enrere, podem afirmar que el projecte Refugiats al món, ha potenciat, en primer lloc, el diàleg i el debat entre totes les parts implicades.
Els alumnes han tingut la possibilitat de conèixer de prop una problemàtica més propera del que a priori imaginaven, han pogut parlar en primera persona amb alguns dels protagonistes, han extret les seves pròpies
conclusions i se’ls ha facilitat un altaveu perquè desenvolupessin el seu
esperit crític i de consciència social.
La creació de productes audiovisuals únics i materials, i que fàcilment es
podien compartir amb la resta de la comunitat educativa, ha fet
que els alumnes tinguessin un grau d’exigència molt alt a l’hora de realitzar les seves creacions i ha convertit la tasca de classe en quelcom molt
més elaborat. No només s’estava realitzat un projecte educatiu, sinó que
s’estava donant forma a un producte per a formar a la resta de la comunitat educativa, que altres alumnes i professors han pogut veure i, en
alguns casos, s’han plantejat replicar. L’elaboració d’una pàgina web que
incorpori el pas a pas de tota l’experiència educativa, facilita la repetició
del treball en els cursos que vindran, però també facilita l’intercanvi de
continguts pedagògics, tot permetent que altres docents la coneguin,
valorin i, si s’escau, la posin en pràctica,
La importància del treball cooperatiu, que ha estat fonamental per tal
d’elaborar cadascun dels productes audiovisuals és innegable. Els petits
grups han estat formats pels mateixos alumnes, que han triat aquella
tasca que preferien realitzar, en funció de les seves capacitats i interessos. Això ha permès que l’intercanvi de coneixement i l’establiment de
rols d’expert/aprenent fos absolutament orgànic. L’aprenentatge entre
iguals ha funcionat francament bé.

10. valoració del professorat
Pel que fa a l’elaboració, experimentació i avaluació de la seqüència didàctica, es pot afirmar que el projecte de treball que s’ha dut
a terme per una banda, ha potenciat el diàleg, la responsabilitat i
la cooperació entre tots aquells que hi participen i, per l’altre, s’ha
recuperat un material audiovisual que ha de renéixer de les seves
mans, fent que l’aprenentatge esdevingués significatiu. El projecte també ha fomentat el treball cooperatiu. S’ha obert el diàleg i
el debat a entorn dels audiovisuals analitzats, i per què cada grup
de treball ha tingut l’oportunitat de realitzar el vídeo final en petits
grups de treball.
Els mitjans audiovisuals s’han convertit en un pal de paller imprescindible en tot el procés. La recerca d’informació necessària
per a realitzar el projecte, ha fet conscients els alumnes de la necessitat de seleccionar molt bé les fonts que utilitzen i la importància de
contrastar-les. El concepte de veracitat i objectivitat s’ha obert
als alumnes com mai abans ho havia fet. Finalment, aquests mateixos mitjans audiovisuals són els que han donat l’oportunitat als
alumnes de crear i produir els seus vídeos, pàgines web, infografies
o contes il·lustrats, han hagut de conèixer les possibilitats tècniques
i expressives de cada mitjà per tal de dur a terme els seus projectes
i, a més, ho han fet tot desenvolupant al màxim les seves capacitats creatives i imaginatives.

11. annexOS

11.01. EL WEB DEL PROJECTE

Al web del projecte hi trobareu
tots els continguts, objectius,
rúbriques i resultats de la feina feta, a banda d’una galeria
d’imatges molt amplia i links directes cap a tots els productes
audiovisuals que els alumnes
han elaborat.

https://juditgjimenez.
wixsite.com/refugiats

11.02. L’ESPECIAL INFORMATIU, UN EXEMPLE CONCRET DINS EL PROJECTE DESENVOLUPAT
Donat el perfil específicament audiovisual d’un dels productes desenvolupats pels alumnes,
i tenint en compte que aquest document pot servir com a guia a molts docents que vulguin posar en pràctica un projecte de característiques similars a “Refugiats al món”, es
creu convenient compartir la temporització i continguts treballats en l’elaboració del “Programa de televisó informatiu. Especial Refugiats” que podeu veure al web del projecte i al
canal Youtube de l’Escola. https://www.youtube.com/watch?v=j-Ym1Sci5gE
Aquest va ser el procés de creació d’aquest format televisiu per part dels alumnes.
SESSIÓ 1. La professora d’audiovisuals de l’Escola explica als alumnes que és un informatiu, s’expliquen les principals característiques del gènere (objectivitat, veracitat i immediatesa), es visualitzen alguns exemples i es parla del cas concret dels Especials Informatius (aquells programes que es produeixen quan apareixen notícies de tanta rellevància
que no n’hi ha prou amb dedicar-li uns minuts durant un informatiu convencional i s’opta
per un informatiu temàtic). Els alumnes plantegen possibles temes dels quals es podrien
elaborar especials informatius.
SESSIÓ 2. Es plantegen als alumnes els objectius del seu “Especial Informatiu”:
-Traslladar al seu entorn immediat fets tant rellevants i d’importància per a la societat,
com és la crisi dels refugiats
-Fer-ho amb el màxim d’objectivitat i explicant sempre la veritat
-Fer el nostre producte el màxim d’atractiu per tal que actuï com a altaveu per arribar al
màxim de persones possible.
Posteriorment, s’explica als alumnes en què consistiran totes i cadascuna de les seccions
del programa de televisió que gravaran i editaran (aquestes ja s’han explicat detalladament a l’apartat 3.2. Refugiats pas a pas)
SESSIONS 3 a 7. Els alumnes elaboren els guions de les seves seccions d’una recerca exhaustiva d’informació que han de contrastar i verificar. Si s’escau, elaboren aquells materials que seran necessaris per a gravar les seves seccions de l’informatiu (atrezzo, cartells,
mapes i materials diversos)

SESSIÓ 8. Es forma tècnicament als alumnes. Se’ls presenten els
elements tècnics que utilitzaran per gravar l’informatiu (la càmera, el
trípode, els micros i cables i el plató i el chroma) i es reparteixen rols
dins de cada grup (sonidistes, periodistes, realitzadors, presentadors,
operadors de càmera)

dades més curioses o sorprenents que s’han obtingut, les parts tècniques més complicades, etc...

FORA DE L’AULA. El professorat realitza el muntatge final de
l’informatiu, s’uneixen totes les seccions en un únic producte audiovisual i se’l dota de continuïtat gràcies a la inclusió de caretes, transiSESSIONS DE LA 9 A LA 15. Els alumnes, per grups, graven les seves cions i músiques comunes per a totes les seccions.
seccions tot seguint les premisses marcades en el seu guió. Alguns
ho fan comptant amb els seus companys com a públic. És el cas del SESSIÓ 19. Els alumnes visionen i valoren plegats el producte audiodia que es va gravar l’entrevista al Farid, refugiat pakistanès i a la Pilar, visual acabat. Ho fan abans que es faci l’exposició oberta al públic, a
voluntària. Tots els alumnes volen estar presents en el moment en tall de preestrena
què es realitza l’entrevista.
SESSIÓ 20. Exposició solidària amb els refugiats amb la participació
SESSIÓ 16 i 17. Els alumnes realitzen el muntatge de les seves re- de tota la comunitat educativa.
spectives seccions del programa de televisió (reportatge, enquesta,
etc...)
SESSIÓ 18. Al plató de l’Escola, es realitza una avaluació de com ha
funcionat tot el procés creatiu. Les seccions més interessants, les

