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1. INTRODUCCIO

-

2.1. COM HO HEM FET?

Des que l’Escola Sant Gervasi de Mollet va començar a impartir l’assignatura de Cultura Audiovisual a
1r de Batxillerat, ara fa dos cursos, s’ha fet cada cop més evident la influència que les plataformes com
Instagram, YouTube o el món dels bloggers tenen en els joves que cursen aquesta matèria. Per aquest
motiu, lluny d’ignorar el paper que juguen aquestes xarxes socials en la quotidianitat dels estudiants, des
del departament d’audiovisuals es va decidir incloure-les com un element més en les classes i pràctiques,
utilitzant-les com a font d’inspiració i referent, sense oblidar mai una visió crítica i analítica de tot el
contingut que generen.
En aquest context, es va detectar l’interès que despertava en els estudiants el denominat moviment
“wanderlust” o de “travel bloggers” i “photographers”, joves apassionats de la muntanya, els viatges, el
vídeo i la fotografia que comparteixen a través de les xarxes socials (ja sigui un compte d’Instagram, un
canal YouTube o un blog de viatges) les seves aventures, els seus indrets preferits quan viatgen, les millors
postes de sol o els restaurants més recomanables. Alguns dels estudiants eren capaços de reconèixer
els principals pics del parc Nacional de Yosemite, a Califòrnia o alguns dels temples de Kyoto, al Japó,
gràcies a les instantànies que havien vist tants cops als comptes dels seus ídols. Així doncs, perquè no
convertir-nos, nosaltres mateixos, en membres d’aquest grup wanderlust? Perquè no fer el nostre propi
blog de viatges i incloure-hi els nostres vídeos i fotografies de viatge i les nostres vivències i recomanacions? Així va néixer “Esperit Viatger” el nostre blog de viatges, una oportunitat per conèixer món, però
també, per aprofundir en els nostres coneixements de vídeo i fotografia de la manera que més ens agrada, mitjançant una experiència divertida i gratificant i amb un objectiu ben clar.

-

2. descripcio- de l activitat
El projecte “Treballant el paisatge en vídeo. El relat de viatges.” ha tingut per objectiu treballar el gènere
pictòric i fotogràfic del paisatge a través de diferents disciplines artístiques o audiovisuals. Així doncs,
els estudiants han hagut de realitzar un viatge o sortida a qualsevol indret que ells escollissin i produir
tots els continguts necessaris per a elaborar la seva pròpia entrada per a un blog de viatges. Cada
estudiant, per tant, ha redactat una ressenya sobre l’indret escollit amb una petita descripció, rutes i
recomanacions, ha realitzat les fotografies paisatgístiques que acompanyarien l’entrada i, finalment, ha
filmat i editat un vídeo d’entre un i dos minuts de durada que fos un retrat acurat del lloc triat.
Finalment, han inclòs totes les entrades en el blog de viatges de la classe “Esperit Viatger”
Si hi voleu donar un cop d’ull, només cal que el visiteu a https://beaamado.wixsite.com/esperitviatger
Esperem que us agradi!

1- Vam començar l’experiència descobrint alguns dels comptes de viatges
d’Instagram més admirats pels alumnes, vam veure quins punts en comú tenien
i vam analitzar perquè creien que els atreien tant aquest tipus de fotografies
paisatgístiques.
2- Seguidament, vam recuperar la teoria dels gèneres fotogràfics, estudiada durant el primer trimestre per veure si aquests creadors s’adequaven a
les característiques del gènere paisatgístic i com s’havia renovat aquest al
llarg dels anys. Per fer-ho, vam partir de les fotografies del paisatgista Ansel
Adams i tot el seu recorregut pels Parcs Nacionals dels Estats Units. Són tan
diferents aquestes fotografies dels anys 40 i 50 de les dels fotògrafs que
seguim a Instagram?
3- A continuació, vam atansar-nos a un gènere literari sovint poc treballat
pels alumnes: el relat de viatges. Vam llegir fragments de “l’Odisea” d’Homer,
“Into the wild” de Jon Krakauer o “Océano Àfrica” de Xavier Aldekoa, en
el qual el periodista ens explica algunes de les seves experiències com a
corresponsal a l’Àfrica. Ens vam adonar que el relat de viatges no ha de
ser una simple col·lecció de dates, hores i successos sinó que l’autor escriu
també sobre les persones que hi ha conegut, les seves emocions i tot allò
que ha après.
4- Per acabar d’atansar-nos a totes les disciplines artístiques que els alumnes haurien de posar en pràctica en el seu treball, vam visionar els vídeos
de viatge d’alguns dels bloggers i Youtubers especialitzats més reconeguts.
Així, vam veure a classe algunes de les creacions de “oftwolands”, “Mivueltaalmundo” o Álvaro Sanz
5- Finalment, vam llegir el decàleg del periodista de viatges i col·laborador
del País i la Ser, Paco Nadal, sobre com fer un bon vídeo de viatges per
atreure l’atenció del públic. A classe, ja havíem treballat els elements bàsics
de la composició i la tècnica fotogràfica i videogràfica i només vam haver
de recordar-los.
6- A casa, i de forma individual, els alumnes van haver de decidir quina seria
la destinació protagonista del seu projecte, van fer el viatge i van realizar
les fotos, el vídeo i van redactar el seu propi relat de viatges.
7- A classe, vam presentar els nostres projectes davant del grup i els vam
avaluar amb una pauta elaborada per nosaltres mateixos.
8- Vam incorporar tots els continguts al blog de viatges de la classe “Esperit
Viatger” https://beaamado.wixsite.com/esperitviatger
Per fer-ho, vam utilitzar la plataforma Wix, gratuïta, i que els alumnes ja havien
utilitzat en altres ocasions.
9- Finalment, vam realitzar un vídeo de presentació del nostre blog de
viatges per tal de donar-lo a conèixer a tota la comunitat educativa i que
tingués més repercussió.
https://www.youtube.com/watch?v=3FOuUCPnHeM&feature=youtu.be

2.2. TEMPORITZACIÓ
// Introducció al gènere paisatgístic, el blog de viatges i els fotògrafs de
viatges contemporanis, debat sobre el paper de les xarxes socials i anàlisi
de fotografies d’Ansel Adams: 1 hora
// Aproximació a la novel·la de viatges. Lectura i anàlisi de fragments i comparació entre imatges i textos: 1 hora
// Aproximació als videògrafs i youtubers de viatges, anàlisi del decàleg de
Paco Nadal i visionat de diversos audiovisuals: 1 hora
// Recerca de referents en el món del paisatge, decisió de la localització
triada i comentari : 1 hora
// Viatge a la localització seleccionada, realització de les fotografies i el
vídeo i redacció de la nostra ressenya/ relat de viatges: a casa, en horari
no lectiu
// Seguiment del treball, selecció de les fotografies i retoc fotogràfic: 1 hora
// Disseny i volcatge dels continguts al blog de viatges: 2 hores
// Presentació oral, mostra dels treballs i avaluació col·lectiva: 2,5 hores
// Realització del vídeo presentació del blog de viatges: (només un grup de
7 alumnes): 2 hores

2.3. AVALUACIÓ
L’avaluació s’ha realitzat mitjançant una rúbrica que incorpora tots els camps
o àmbits d’aprenentatge que s’han treballat a classe, així com els criteris
avaluatius, i que ha servit per fer un exercici de valoració crítica personal
de tots els treballs presentats.

3. objectius
3.1. OBJECTIUS PROPIS DE LA MATÈRIA DE CULTURA AUDIOVISUAL
// Reconèixer i emprar amb propietat els codis específics del llenguatge visual i audiovisual, especialment els del llenguatge cinematogràfic, televisiu i multimèdia.
// Produir imatges tecnològiques fixes i mòbils amb correcció tècnica i expressiva, emprant tecnologia fotogràfica analògica i digital, videogràfica i altres tecnologies a l’abast.
// Realitzar missatges visuals i audiovisuals de diferent naturalesa i suport (fotografies, espots publicitaris, animacions, realitzacions multimèdia, etc.), dins l’àmbit de la ficció i la no ficció amb els
mitjans tecnològics a l’abast.
// Mostrar interès per les obres de creació realitzades o enregistrades amb mitjans tecnològics i
descriure-les correctament emprant la terminologia específica.
// Valorar la importància dels missatges visuals i audiovisuals dels mitjans de comunicació de massa
en la societat actual i mostrar una actitud crítica especialment envers els productes estereotipats,
tant des del punt de vista de la persona emissora-creadora com de la receptora-consumidora

3.2. OBJECTIUS PROPIS DE L’ACTIVITAT
// Conèixer els gèneres fotogràfics, literaris i videogràfics, així com alguns dels seus principals referents, i valorar la seva obra. Específicament, el gènere paisatgístic.
// Compartir interessos amb el grup classe, fomentar la creació d’un grup cohesionat i aprendre
a respectar totes les opinions
// Crear un producte audiovisual únic entre tots els membres del grup i dur a terme les tasques
organitzatives que d’això se’n deriven (distribució de tasques, repartiment de temes, etc...)
// Introduir i reconèixer la creació audiovisual i l’art en general com una eina útil en el nostre dia
a dia, ja sigui tant en l’àmbit escolar, com en el nostre temps d’oci i gaudi.

-

4. NOMBRE D ALUMNES
Han participat en aquesta activitat els 24 alumnes de Cultura Audiovisual de 1r de Batxillerat del
curs 2017-2018 Actualment hi estan participant els 51 alumnes d’aquesta matèria durant el curs
2018-2019

5. context
El projecte s’ha dut a terme en el marc de l’assignatura de Cultura Audiovisual de 1r de Batxillerat durant les darreres setmanes del 2n Trimestre dels cursos 2017-2018 i 2018-2019. El projecte
s’ha emmarcat en el segon trimestre del curs, donat que el primer trimestre es dedica als fonaments
tècnics, històrics i compositius de la fotografia i els inicis del segon trimestre a l’estudi de la història,
els gèneres i el llenguatge cinematogràfic i videogràfic. D’aquesta manera, en el moment de dur a
terme l’activitat, els alumnes ja comptaven amb totes les eines per realitzar el projecte amb total
autonomia.

Fotografies realitzades pels alumnes de Cultura Audiovisual de
1r de Batxillerat per al blog de viatges Esperit Viatger

basiques
treballades
6. competencies
6.1. COMPETÈNCIES GENERALS DEL BATXILLERAT

6.2. COMPETÈNCIES PRÒPIES DE LA MATÈRIA DE CULTURA AUDIOVISUAL

Competència comunicativa. Necessària per a produir missatges visuals i audiovisuals de forma correcta, amb el coneixement de tots els processos, estructures i tècniques. El domini de la llengua, tant oral
com escrita i en múltiples suports (escrit, audiovisual, plàstic…) ha estat imprescindible per dur a terme
l’activitat

Competència comunicativa visual i audiovisual; en el coneixement i utilització del llenguatge visual
i audiovisual; dels processos de creació, producció, distribució i exhibició dels productes visuals i audiovisuals així com les tecnologies d’enregistrament i creació visual i audiovisual; Els alumnes han pogut
posar en pràctica tots els conceptes apresos a classe (composició i tècnica fotogràfica, tipus de plans
i angulacions, lleis compositives, gèneres fotogràfics i les seves característiques, moviments de càmera, tipus de muntatge, importància de la banda sonora, il·luminació...) per tal de realitzar les seves propostes
fotogràfiques i videogràfiques.

Competència en recerca. Imprescindible que els alumnes emprin estratègies per conèixer, descobrir,
seleccionar i analitzar tota mena de fonts textuals i audiovisuals (escriptors, fotògrafs, videògrafs...) per
tal d’aprofundir en els fonaments del gènere paisatgístic i el relat de viatges, i, d’aquesta manera, dur a
terme les seves pròpies creacions audiovisuals.
Competència digital. Tant a l’hora de dominar els instruments bàsics necessaris per a crear les produccions visuals i audiovisuals (càmeres fotogràfiques i videogràfiques, software d’edició i retoc...) així com
els elements necessaris per a la creació de la seva pròpia pàgina web
Competència en el tractament i la gestió de la informació. Per aprendre i valorar les creacions i
productes visuals aliens, però també per ser capaços de seleccionar i millorar els propis, i de consolidar
tot allò que s’ha après.
Competència personal i interpersonal. En la creació i producció col·lectiva d’un producte audiovisual
(el blog “Esperit viatger”) a partir de les aportacions personals de cadascun dels membres del grup.
Intercanvi i cooperació entre tots els alumnes que faciliten activitats com aquesta, pròpia de la matèria
de Cultura Audiovisual.
Competència en el coneixement i interacció amb el món. Per l’ús de les eines digitals i audiovisuals
com a base per al coneixement i la valoració de fenòmens globals i del nostre entorn. Capacitat d’analitzar i comprendre el món on es viu i es creix i aportar-la als projectes realitzats.

La competència en la sensibilitat estètica que s’entén com la facultat a l’hora de percebre les
qualitats plàstiques i emotives dels productes visuals i audiovisuals. Hem valorat tant les obres d’alguns
referents del paisatge fotogràfic clàssic com Ansel Adams, i de fotògrafs contemporanis com Juan Sisto
o Marvin Kuhr, com les de videògrafs especialitzats en el gènere de viatges i paisatgístic (Álvaro Sanz
o Chris Eyre entre d’altres, però també els treballs realitzats per amateurs com nosaltres, les obres dels
nostres companys i companyes.
La competència en la creativitat artística que potencia que els alumnes busquin en el seu imaginari i
siguin creatius per tal de produir les seves obres dins el context artístic actual. Cosa que han posat en
pràctica a l’hora de realitzar les seves fotografies i vídeos completament únics.
La Competència cultural artística s’entén com la capacitat de conèixer, comprendre, apreciar i saber
analitzar, des del seu context social i cultural, les diverses produccions visuals i audiovisuals. Inclou la
interpretació, la reflexió i l’actitud crítica envers els productes visuals i audiovisuals com a manifestacions
que, a banda d’una vàlua estètica, tenen una dimensió social amb valors ideològics i culturals.

7. continguts treballats
Els continguts de l’àrea de Cultura Audiovisual treballats en
aquesta proposta educativa són:
La imatge fixa
// La imatge fixa i la seva capacitat expressiva. Elements
bàsics del llenguatge fotogràfic i els seus codis: espacial,
gestual, escenogràfic, lumínic, simbòlic i gràfic. Anàlisi i interpretació d’imatges fixes. Capacitat narrativa.
// Els gèneres fotogràfics i els seus subgèneres. El paisatge
// Edició fotogràfica
La imatge en moviment
// La imatge audiovisual i la seva capacitat narrativa. Els
elements bàsics del llenguatge audiovisual i els seus codis:
enquadrament, pla, moviments de càmera, transicions i seqüència.
// El muntatge audiovisual: el guió, la narració i la continuïtat
temporal i espacial. L’edició no lineal
Integració so-imatge en la creació audiovisual
// Funció expressiva del so: la veu en off, els efectes sonors,
la banda sonora
Producció audiovisual multimèdia
// Les noves possibilitats tècniques i estètiques de la imatge
audiovisual, així com els nous canals de distribució: internet,
les xarxes socials, videoclips, videoart, videoblogs...

8. AREES
CURRICULARS INCLOSES
A banda de l’assignatura de cultura audiovisual, en la que
s’encabeix aquest projecte, la transversalitat d’una activitat
d’aquestes característiques ha permès que també s’estableixin connexions amb altres matèries:
Llengua catalana i literatura i llengua castellana i literatura: En la fase inicial de lectura i anàlisi de diferents exemples de novel·la de viatges (“l’Odisea” d’Homer, “Into the wild”
de Jon Krakauer o “Oceano Àfrica” de Xavier Aldekoa) així
com de textos periodístics de viatges (Paco Nadal, Nicolas
Valles), en la fase de debat al voltant dels diversos exemples
de bloggers, videògrafs i youtubers de viatges, així com en
la redacció dels relats o ressenyes de viatges que cadascun
dels alumnes ha hagut d’escriure. També en l’exposició oral
que els alumnes han fet davant tot el “grup classe” per tal de
presentar els seus projectes
Ciències socials, en fer creacions audiovisuals centrades en
la descripció de diferents zones de la nostra geografia més
propera, acompanyades de relats descriptius dels costums,
característiques paisatgístiques, culturals, naturals o climatològiques, entre altres, d’aquestes localitzacions.

Alumnes de Cultura Audiovisual de 1r de
Batxillerat durant la gravació del vídeo per al
blog Esperit Viatger.

-

-

11. resultat de l experiencia. El nostre blog de viatges.

9. recursos
Recursos humans: professora de Cultura Audiovisual de 1r de Batxillerat (Bea Amado-Lóriga), 24 alumnes de Cultura Audiovisual del curs 2017- 2018, 52 alumnes de Cultura Audiovisual del curs 2018-2019.
Recursos Materials: aula d’audiovisuals, ordinador i pantalla per a projectar, càmeres DSLR
de l’escola que permetin fer vídeo i foto (tres en total), càmeres DSLR dels alumnes, software
d’edició fotogràfica, software d’edició videogràfica i presentacions amb contingut teòric
de la matèria.

-

-

10. Especificacio- de les aplicacions que el treball te- en el sistema
educatiu i valoracio- de l experiencia
Les aplicacions en el sistema educatiu que té una activitat com “TREBALLANT EL PAISATGE
EN VÍDEO. EL RELAT DE VIATGES” són molt positives. En primer lloc, per la incorporació de diverses metodologies actives, que no només ajuden a l’alumne en la realització de la tasca,
sinó que n’augmenten el grau de motivació i implicació. És el cas de l’aprenentatge per
projectes, els alumnes participants en aquesta activitat, saben des del començament que
ha de concloure en la realització d’un blog de viatges col·laboratiu, amb la participació
de tots els alumnes, on cadascú aporti el seu granet de sorra i resolgui tot un conjunt de
reptes que se’ls han donat inicialment, però, deixant fluir la seva creativitat i valorant totes
les aportacions personals. Així doncs, s’afavoreix un tipus d’ensenyament cooperatiu amb
un clar benefici, l’intercanvi de coneixement entre tots els participants. A més, l’assumpció
de rols d’experts (aquells alumnes que més saben d’editar vídeos, de retocar fotos o de
disenyar pàgines web, ajuden i guien a la resta) és imprescindible no només per a assolir
l’objectiu final, sinó per a reconèixer els mèrits de tots els estudiants i que aquests se sentin
valorats pel grup classe.
L’aprenentatge vivencial, que incorpora la tasca de classe en la vida familiar i quotidiana
dels alumnes (la majoria incorporen al blog, viatges o sortides que han fet en família, trobades amb amics…) trenca la barrera existent entre l’estudi reglat i la vida fora de l’aula i
converteix en molt més atractiva l’activitat.
Paral·lelament l’aprenentatge a través de les Xarxes Socials i els entorns col·laboratius d’aprenentatge, connecta amb el món interior dels alumnes. El projecte sorgeix d’una
curiositat dels mateixos estudiants, que sovint parlen dels blogs de viatges o dels fotògrafs
que segueixen a les xarxes, i els situa just a l’altra banda, convertits en allò que admiren. A
més, abocar la feina feta en una plataforma com un blog, permet no només poder compartir
totes les hores d’esforç amb la resta de la classe, sinó també amb tota la comunitat educativa, facilita que se’n pugui fer difusió fora de l’aula i que altres alumnes puguin accedir als
continguts, i fins i tot engresca altres docents a voler dur a terme iniciatives similars.
Finalment, la coavaluació entre iguals, permet convertir l’avaluació en un motor de tot el
procés d’aprenentatge. Els alumnes valoren la feina dels companys i la pròpia des d’una
altra òptica, detecten i endrecen els continguts treballats (cal reconèixer quins elements
s’han treballat per poder valorar-los) i desenvolupen estratègies per a la millora que en una
matèria com la Cultura Audiovisual, són més que necessàries.
La imatge i l’audiovisual es presenten aquí, un cop més, com una eina no només útil per a la
posada en marxa de projectes atractius per a l’estudiant, sinó com una plataforma idònia
per a la posada en pràctica de noves metodologies.

Captures de pantalla del
blog de viatges “Esperit
Viatger”, que inclou les
fotografies, vídeos i relats
de viatge elaborats pels
alumnes de Cultura Audiovisual de 1r de Batxillerat
de l’Escola Sant Gervasi.
https://beaamado.wixsite.
com/esperitviatger

