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1. Introducció. L’audiovisual a l’Escola
La importància d’incloure la cultura de la imatge i de l’audiovisual al sistema educatiu és, a
hores d’ara, un argument sense gaires veus dissidents. Vivim en un món de pantalles. De la televisió
al mòbil passant pel cinema, internet, les tauletes o els videojocs. Els infants i joves viuen envoltats
d’estímuls audiovisuals pràcticament des del seu naixement; són el que anomenaríem nadius digitals
que han creat el seu imaginari, escala de valors i visió del món, en gran mesura, a través de totes
aquestes pantalles. És per això que no hem de menysprear el poder de l’audiovisual en l’educació
dels futurs ciutadans. Talment com reclamem als productors i realitzadors audiovisuals que els seus
continguts no només entretinguin sinó que també eduquin i informin, els docents hem d’aprofitar tot
el potencial de l’audiovisual a l’hora d’educar.
Amb aquest objectiu neix el projecte “Sant Gervasi Televisió (SGTV)”. Conscients que l’alfabetització audiovisual és una necessitat urgent que l’escola no hauria de defugir i que de la mateixa
manera que ensenyem a llegir i escriure als alumnes, també els hem d’ensenyar a entendre i poder
crear missatges audiovisuals, SGTV vol ser el canal mitjançant el qual els estudiants no només s’enfrontin als problemes i aprenentatges derivats de la creació de continguts audiovisuals, sinó que
a més aprenguin a interpretar el llenguatge de les pantalles que els envolten de forma crítica i
reflexiva.
Aquest projecte audiovisual de centre vol garantir que els alumnes assoleixen les competències bàsiques en matèria audiovisual, però, per sobre de tot, vol convertir els alumnes en persones
preparades per enfrontar-se al poder de seducció de la imatge, que estableixin un diàleg reflexiu
sobre les pràctiques mediàtiques i que siguin capaços d’analitzar i entendre tots aquells missatges
que ens arriben a través dels mitjans de comunicació.

2. Potencial educatiu de l’Audiovisual
Després d’haver esbossat els principals punts que justifiquen la inclusió de la cultura audiovisual
a l’escola, cal especificar les potencialitats educatives d’una educació que prengui la cultura audiovisual com a eina i matèria pedagògica.
En primer lloc, cal apuntar la potencialitat educativa de l’audiovisual en si mateix. Avui en dia,
és important que els i les alumnes, com el mateix professorat, estiguin alfabetitzats digitalment (és a
dir, sàpiguen utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació), però encara més important
que coneguin i aprenguin a utilitzar el llenguatge audiovisual com un llenguatge més per a expressar-se i comunicar-se. Actualment no només les indústries cinematogràfiques, televisives o de publicitat fan ús de l’audiovisual, sinó que es tracta d’un llenguatge que s’està estenent a altres sectors.

És per això que, el coneixement del llenguatge audiovisual i de la cultura audiovisual contribuirà a estar més preparat pel dia de demà. A part d’aquest vessant més pràctica i professional,
una educació en cultura audiovisual és important per la pròpia naturalesa seductora i apel·lativa
de la mateixa. Ningú és indiferent al poder de seducció de la imatge i, davant dels més que coneguts efectes dels mitjans audiovisuals tant a petits com a grans (com a transmissors de valors,
d’informacions, veritats, ficcions o com a continguts que ocupen gran part del nostre temps d’oci),
és important que, des de l’escola, es fomenti un diàleg reflexiu sobre les pràctiques mediàtiques i
d’ús de la imatge. Perquè, finalment, vivim, coneixem, experimentem, ens relacionem i aprenem amb
i de les imatges.
En segon lloc, l’audiovisual com a llenguatge fomenta la capacitat creativa i imaginativa de
l’alumnat, tot dotant-lo de noves eines expressives i comunicatives. Tanmateix, la creació audiovisual
és un treball que es realitza en equip, i per tant fomenta el treball col·laboratiu i de cooperació entre
els companys i companyes. La cultura audiovisual, doncs, sigui tractada des d’una vessant més crítica
i de reflexió, com des d’un vessant més de llenguatge i creació, fomenta actituds de diàleg, empatia,
respecte, comprensió de l’altre i tolerància.
Per últim, apuntar que, la integració de la cultura audiovisual a l’aula, és una oportunitat de
connectar el dins i el fora de l’escola, tot treballant continguts amb els quals els alumnes tenen
contacte diàriament, per a apropar el món escolar i el no escolar, així com vincular i entrellaçar els
coneixements que es deriven dels dos mons en una única experiència d’aprenentatge integradora.
Més enllà de l’alfabetització audiovisual, aquest camp també pot tenir una forta presència en
totes aquelles activitats que abordin els camps de la inclusió i la coeducació.
· Desenvolupament de pràctiques transgeneracionals. La posada en pràctica de treballs que
impliqui a alumnes de diferents cursos suposarà desenvolupar actituds de respecte i col·laboració al
mateix temps que s’aprendrà a treballar en equip i a ajudar-se els uns als altres per aprendre grans
de petits i petits de grans.
· La implicació en la creació de projectes audiovisuals i la vinculació de les matèries obligatòries
amb treballs audiovisuals i tecnològics pot suposar una motivació i una alternativa per al fracàs escolar, tot propiciant un aprenentatge que s’adapti a les necessitats i temps de cada alumne.
· El tractament de temàtiques socials a partir del cinema i les emocions, pot facilitar la immersió en
qüestions socials emergents i una posterior reflexió, a través dels processos d’identificació i de projecció associats a una visualització activa i subjectiva del film.

3. Projecte Audiovisual de Centre
El següent pla, no pretén introduir una matèria més al currículum, sinó la inclusió de l’audiovisual
com un gran paraigües que es pugui abordar des de qualsevol de les àrees curriculars, per tal
que esdevingui una part integrant més de l’escola i del seu projecte educatiu. Considerar i tractar
la cultura audiovisual a l’escola respon, principalment, a una necessitat d’introduir en el sistema
educatiu un llenguatge i uns mitjans que els alumnes coneixen i utilitzen no només en relació amb el
seu temps d’oci sinó més important, en relació a pràctiques que tenen a veure amb la seva pròpia
socialització, construcció d’identitats i de coneixement del món i de les seves “realitats”.
Per tant, es planteja un projecte transversal amb presència de l’audiovisual a totes les etapes
educatives, amb activitats i projectes diferents en funció de les edats, competències i habilitats
de l’alumnat i que permeti formar persones competents en matèria d’audiovisual, capaces d’enfrontar-se a les exigències d’un entorn on la imatge cada cop té més importància.
Els alumnes, quan acabin la formació a l’Escola (sigui a 4t d’ESO o a 2n de Batxillerat) han de
ser capaços de:
· Emprar correctament les eines i tecnologies audiovisuals fonamentals (fotografia, filmació i edició
de vídeo, retoc fotogràfic...)
· Tenir la capacitat de traslladar missatges e històries complexes a través del llenguatge de les
imatges i tots els seus gèneres (fotografia, cinema, televisió, guió, còmic...)
· Analitzar críticament i de forma reflexiva els missatges audiovisuals que els arriben constantment
a través de Canals com la televisió, el cinema, la publicitat, les xarxes socials, internet, YouTube, etc.
· Conèixer els principals referents artístics de les diferents disciplines vinculades al món audiovisual
(fotografia, cinema, televisió, videoart, instal·lació, etc.)

4. Objectius
General
- Introduir la cultura el llenguatge audiovisual d’una manera transversal a l’escola
Específics
- Educar en la contemporaneïtat de la imatge audiovisual.
- Fomentar l’observació atenta de la realitat que ens envolta.
- Establir relacions amb la realitat que envolta a l’alumne i que experimenta cada dia.
- Conèixer el llenguatge audiovisual per a poder llegir críticament els productes audiovisuals
i crear-ne de propis.
- Generar una actitud de qüestionament crític davant la realitat que envolta els alumnes
- Activar el coneixement i posar l’alumne al timó del seu propi procés d’aprenentatge.
- Contribuir a la diversitat cultural i racial.
- Establir un diàleg reflexiu entre els que ens presenten els mitjans i la nostra pràctica quotidiana
pel que fa a la representació d’estereotips sobre certes temàtiques i col·lectius socials.
- Fomentar una educació en valors.
- Activar la investigació dins l’aula.
- Introduir l’audiovisual com una eina de treball i aprenentatge.
- Implementar dinàmiques d’inclusió entre família i escola.
- Conèixer la història i els referents artístics vinculats a les diferents disciplines audiovisuals
- Construir històries i missatges mitjançant el llenguatge audiovisual
- Capacitar tècnicament els alumnes en matèria audiovisual.

5. Eixos d’acció
Tenint en compte els objectius abans esmentats, el projecte audiovisual de centre girarà entorn
de tres eixos d’actuació fonamental.

Capacitació tècnica
L’increment d’eines i programes relacionats amb la captura, edició i difusió d’imatges en el
nostre entorn, fa necessari dotar els estudiants dels instruments necessaris per dominar aquestes
tecnologies. El control del material i les tècniques audiovisuals ha de ser un dels pilars del projecte
audiovisual de centre. Els fonaments tècnics de la fotografia i el vídeo, el control de paràmetres
com la llum, el color, la composició i els moviments de càmera, així com les possibilitats del muntatge
i el retoc de la imatge, han d’estar inclosos en aquest programa. El coneixement de totes les fases
del procès de producció d’un audiovisual (preproducció, producció i postproducció) i els professionals que hi intervenen també n’han de formar part.

Storytelling
La capacitat de construir i seqüenciar històries amb imatges potencia la creativitat i la imaginació dels estudiants. Els elements visuals ajuden a explicar històries de forma ràpida, impactant,

atractiva i emotiva i a més, permeten que els alumnes tinguin una actitud activa i conscient davant les realitats visuals i sonores existents al seu entorn i siguin capaços de gaudir-ne els aspectes
estètics. El procés de guionatge, el treball dels gèneres i arguments universals o la delimitació de
públics objectius ens ajuden en aquest procés de construcció de realitats.

Anàlisi crítica.
Impulsar bons hàbits en el consum audiovisual dels infants i joves, a través d’eines i activitats
diverses, fomentar els coneixements i les habilitats de comprensió que permeten a les persones
utilitzar amb eficàcia i seguretat els mitjans de comunicació, així com la reflexió sobre el consum
propi és imprescindible per ser usuaris crítics i responsable dels mitjans de comunicació i les noves formes d’audiovisual. L’estudi dels pioners i dels referents dels gèneres comunicatius, així com
l’anàlisi d’obres i impactes mediàtics recents, ha d’encabir-se en qualsevol pla que vulgui acabar
amb l’analfabetisme mediàtic.

6. Proposta d’integració, punts d’actuació i
desenvolupament
Així doncs, seguidament s’esbossen les diferents línies d’actuació per a integrar la cultura audiovisual a l’escola i al currículum. Des d’una necessària formació del professorat a les activitats
educatives que s’haurien de dur a terme, passant per la creació d’un canal audiovisual propi de
l’escola.

A. FORMACIÓ DEL PROFESSORAT
La inclusió de l’Audiovisual a l’aula ha de ser un objectiu comú de tots i cadascun dels professionals que treballen al centre, per aquest motiu, tot i que l’Escola compta amb la figura d’un professional de l’àmbit audiovisual encarregat de proposar, supervisar i liderar projectes i activitats,
és necessària la implicació de tots els professors i professores per tal que aquest es mantingui en
totes les etapes educatives. L’objectiu és apropar l’entorn audiovisual als professors i professores
per tal que puguin veure quines potencialitats educatives té l’audiovisual i que el puguin incloure
dins les seves matèries. Dins un pla d’integració de l’audiovisual, esdevé primordial comptar amb un
professorat format per tal de poder desenvolupar polítiques i pràctiques educatives innovadores.
El projecte audiovisual de centre proposa una sèrie d’activitats i objectius relacionats amb
aquest àmbit que s’han d’assolir en cadascuna de les etapes educatives, però més enllà, també
vol apuntar alguns possibles treballs que es podrien derivar de la connexió entre l’audiovisual i les
matèries comunes obligatòries. Així doncs, el que es vol aconseguir és partir d’una necessitat del
professor o la matèria per veure quin treball audiovisual es podria dur a terme.

- Treballar el tractament visual dels fets històrics als telenotícies, premsa, documentals, pel·lícules per veure el paper que la informació i el seu tractament juga en la història i en com es transmeten els fets històrics de generació en generació. S’establiria, doncs, una vinculació amb l’àrea de
geografia i història.
- Treballar la BSO de les pel·lícules (explorar la potencialitat narrativa i expressiva de la música
en un film, així com l’associació de temes a personatges i la significació que aporta). Establint un
vincle amb l’assignatura de música
- Es proposa seguir la línia proposada per l’associació
GRUPIREF que promou la innovació i la recerca en l’ensenyament de la filosofia i que treballa també en l’educació cinematogràfica dels infants i joves. (http://www.grupiref.org/cat/
pensar-amb-el-cinema.htm)
- Creació d’Educlips (aplicable a qualsevol matèria): Portar al terreny audiovisual una temàtica que es tracti a classe
(ex. els canvis d’estat) com a un treball d’investigació i d’exemplificació del que han après utilitzant el llenguatge audiovisual.
- Utilització dels Relats Digitals com a projecte per a assentar coneixements treballats a classe com per a demanar
als alumnes que es posicionin a l’hora de parlar d’un tema
determinat o de vivències i experiències pròpies.
- Ús de les xarxes socials i blogs, com de les possibilitats
que ofereix Google Apps per a maximitzar l’aprenentatge i
establir un treball de l’assignatura més enllà de les parets de
l’aula.
- Ús del vídeo/reportatge per a documentar tot el procés d’aprenentatge i implicar els alumnes en l’elaboració
d’aquest.

B. CANAL AUDIOVISUAL DE L’ESCOLA
Per tal de promocionar l’escola i les activitats que s’hi realitzen (des d’esdeveniments esportius, culturals o xerrades de
professionals, treballs de recerca i tots aquells treballs que
els alumnes realitzin dins el marc dels tallers audiovisuals) així
com els projectes més importants que s’hi duen a terme, es proposa crear una pàgina web (www.sgtv.cat) que actuï com un
espai d’informació i expressió on els mateixos alumnes siguin els
creadors, redactors i editors d’alguns dels continguts. La idea
és implicar l’alumnat i el professorat en les activitats de l’escola
i donar-les a conèixer des de la seva pròpia experiència. A
través de la narració d’històries, fotografies i vídeos es donarà
a conèixer tot el que es mou dins l’escola.

C. ACTIVITATS EDUCATIVES
A continuació s’especifiquen les diferents activitats educatives que es derivarien de la inclusió de la
cultura audiovisual a l’escola.

Educació infantil. Aprenent a mirar
Característiques generals del cicle i aproximacions educatives de la comunicació audiovisual:
- S’ha de tenir present que el desenvolupament
de l’ésser humà és un procés culturalment i socialment
mediat.
- El context idoni per a l’aprenentatge significatiu serà aquell que fomenti l’experimentació, el joc i
l’intercanvi entre els adults i els companys de classe.
- A través de la identificació amb personatges i
persones, els nens i nenes van construint la seva visió
del món
- La comunicació audiovisual en aquest cicle
serà tractada des del punt de vista de l’observació
del món percebut, experimentat i conegut per l’alumne.
- Serà interessant tenir present el context en el
qual els nens i nenes reben els continguts audiovisuals per a dur-los a l’aula i establir un altre tipus de
context per a la recepció d’aquests.
- Importància dels personatges que es presenten als continguts audiovisuals, ja
que són font de projecció i identificació. Es proposa treballar l’observació i percepció visual de persones i personatges.
- És important que nens i nenes aprenguin a verbalitzar i expressar els seus
sentiments i emocions. El món de les emocions és un aspecte clau en la comunicació
audiovisual, i el tractament de la mateixa proporcionarà nous camins expressius als
alumnes.
- Treballar les nocions d’espai i temps a través de l’observació i ideació d’històries amb estructures temporals i espacials concretes, permetrà començar a entendre el tractament audiovisual que es fa d’aquestes.
- En totes i cadascuna de les experiències que es realitzin, és important acostumar els alumnes a establir un diàleg sobre allò que veuen, per tal de no aïllar
l’experiència audiovisual d’explicacions i verbalitzacions.
Quan s’acabi l’educació infantil...
L’objectiu fonamental d’aquesta etapa és el de mostrar l’alumne l’estret lligam
que existeix entre imatge, so i emocions. Allò que veiem a la pantalla és la realitat o
un tros de realitat? Tot el que veiem a la televisió és veritat o hi ha eines per fer-nos
veure coses diferents? Observem el nostre entorn. Som capaços de fer una fotografia
de tot el que veiem, o hem de fer una tria?

Quan acabin aquesta etapa, els nens han de ser conscients que prémer el botó de la càmera
per fer una foto o gravar un vídeo vol dir, necessàriament, fer una selecció de la realitat i que, per
tant, la nostra mirada és imprescindible per construir qualsevol missatge audiovisual.
En definitiva, les capacitats que haurien d’assolir en finalitzar l’etapa es podrien resumir així:
• Diferenciar la imatge i la realitat.
• Aprendre a mirar.
• Aprendre a escoltar.
• Associar, classificar, relacionar imatges, tot jugant.
Tot seguit, s’especifiquen algunes experiències i projectes a desenvolupar pels alumnes d’educació infantil.

La imatge. Un fragment de realitat
Comencem amb algunes preguntes. Què és una imatge? una foto és una imatge? i un vídeo?
Quan ja hem aclarit entre tots que és una imatge, n’ensenyem algunes i intentem analitzar què hi
veiem entre tots. Què s’hi veu? què no s’hi veu? Després, preguntem als alumnes si saben com es
poden fer imatges o fotografies. Portem a l’aula diferents aparells que ens serveixen per enregistrar
imatges (càmeres de fotos, càmeres de vídeo, mòbils, ipads…) Els mirem i ens adonem que tots tenen més o menys les mateixes parts (un visor o pantalla per on mirar, un disparador on hem d’apretar
per fer la foto, un objectiu o zoom que ens permet apropar i allunyar la imatge…)
Un cop fet això, cada alumne farà la seva falsa càmera de fotos (la podem fer de paper, de
cartró, amb rotlles de paper de vàter…) l’únic imprescindible és que tingui un forat pel qual puguem mirar. Ara toca enquadrar. Els alumnes han de posar-se el visor a l’ull com si fos una càmera
de veritat i fer veure que fan fotos a objectes, companys... anirem allargant i aproximant els braços i
compararem les imatges que veiem pel visor. Si allarguem els braços, obtindrem menys camp visual i
si aproximem les mans al nostre ull, obtindrem un camp visual més ampli. Després els demanarem que
intentin fer fotos al mateix objecte però de lluny i de prop. Els objectes canvien de mida en funció
de la distància a la qual ens situem. On veig més coses, a prop o lluny? Els objectes no canvien però
nosaltres els veiem diferents segons on ens posem. Els expliquem la diferència entre pla general i
pla curt. Els fem fer 2 dibuixos. Com veiem l’objecte quan estem a prop? i quan estem lluny? Amb els
ipads, comencem a fer fotos de veritat. Primer explicaran que volen fotografiar i pensaran si s’han
de situar lluny o a prop de l’objecte per poder obtenir aquesta fotografia. Que vull que surti a
l’enquadrament? quines coses deixo fora? Les mestres hauran de fer la reflexió sobre la necessitat
que l’autor de la fotografia faci una selecció i per tant, els altres només veuran un tros de realitat,
no la realitat completa.

La imatge fixa
A) Mirem i analitzem una imatge.
Triem diferents imatges i les analitzem tots junts a classe. Què hi veiem? quins colors predominen?
està feta de lluny o de prop? que ens expressa? que ens fa sentir?

B) Mirem el nostre entorn
Ara que ja sabem fer fotos i com afecta la posició del fotògraf a l’hora de fer-les, proposem
els alumnes fer una tasca d’observació. El nostre entorn és sempre igual? com canvia?Al llarg del
curs farem fotografies als arbres i plantes de l’Escola, al roser de la porta del pati, a les jardineres,
farem fotos al matí i a la tarda i durant totes les estacions, i guardarem les fotos tot apuntant la
data i l’hora a la qual l’hem fet. A final de curs observarem junts totes les fotos. Sempre són iguals?
Predominen els mateixos colors? com afecta la llum?
C) Completem d’una part, el tot
Triem diverses imatges per projectar a classe. Però no les projectem senceres, sinó només un
trosset. Entre tots hem d’aconseguir esbrinar què estem veiem. Què falta a la imatge? què podria
ser això que estem veient?

Imatge seqüencial
A) Expliquem un hàbit.
Podem treballar els hàbits d’una manera diferent. Com ho hem de fer per rentar-nos les dents? i
les mans? i cordar-nos la bata o les sabates. En parelles o grups de 3, hauran de fer 3 o 4 fotografies per explicar el procés que s’ha de seguir per dur a terme aquella acció concreta.
B) El camí de casa a l’Escola.
Aquesta vegada necessitem l’ajuda dels pares. Com a treball d’observació, es demana als
alumnes que fotografiïn tot allò que es van trobant i que troben interessant del trajecte que realitzen cada dia de casa a l’escola. Posteriorment, s’establirà un diàleg amb les fotografies i les
explicacions sobre les mateixes que facin els alumnes de les seves pròpies. L’objectiu final serà que
cada nen elabori, amb quatre o cinc fotografies, el recorregut que es realitza de casa a l’escola,
per veure les similituds i les diferències. Amb l’experiència es pretén no només apropar els nens i
nenes al llenguatge visual, sinó aconseguir que expliquin les imatges que han realitzat, alhora que
compartir amb els companys de classe una experiència comuna.
C) Adaptació d’un conte
Aquesta activitat es pot dur a terme mitjançant un taller interclasse, per tal que alumnes de
diferents edats s’ajudin entre ells, o bé adaptant-la a l’edat dels alumnes.Es demana al grup que trii
el seu conte preferit per poder-ne fer una versió pròpia.
Opció 1. Escanejar les imatges del conte. Els alumnes reconstruiran la història i hi posaran veu.
Després ordenarem les imatges i posarem la veu dels alumnes com a veu en off explicant la història i
triaran la banda sonora. Ho muntarem tot amb un programa com movie makers, imovie o sony vegas
Opció 2. Demanarem els alumnes que facin dibuixos per il·lustrar les diferents escenes del conte.
Després els ordenarem, redactarem la història, la locutarem i com abans, els alumnes posaran veu
i banda sonora als seus propis dibuixos
Opció 3. Els alumnes es convertiran en els protagonistes del conte. Representaran cadascuna
de les escenes i faran fotografies, que després ordenaran. Com en els casos anteriors. Locutaran i
posaran banda sonora al conte. (es pot optar per fer-ho amb imatges en moviment.

Es pot optar per fer-ho amb un conte inventat pels alumnes o amb qualsevol altre projecte
que s’estigui duent a terme. A més, també es pot optar perquè els alumnes de p3 triin el conte i els
expliquin als seus companys més grans, els alumnes de p4 facin l’storyboard de la història amb els
seus dibuixos i finalment, els de p5, representin la història i la presentem davant de tots els alumnes
en una “sessió de cinema”

El so. Cada imatge un so
Demanarem els alumnes que construeixin una història amb 5 o 6 fotografies i que després hi afegeixen el so corresponent a cadascuna d’aquestes fotografies. Per exemple, si s’hi veuen uns nens
que corren, hauran de gravar les seves passes. Si s’hi veuen uns nens rient, hauran de gravar el so
del seu riure, etc… després, unirem imatges i sons.

Imatge i emocions
A) Imatge, música i emocions
Plantejarem als alumnes diverses situacions que els poden provocar emocions diferents. (sortir
al pati a jugar, caure i fer-se mal, la nit de reis, acomiadar-se d’un amic…) i els demanarem quin
sentiment els desperta aquesta situació (felicitat, dolor, nervis, tristesa…). Intentarem buscar altres
situacions que els facin sentir les mateixes emocions. És possible plasmar aquestes emocions amb
imatges i sons?
Els alumnes hauran de pensar diferents fotos que es puguin fer i que expressin aquella emoció
concreta. Un cop n’hagin fet unes quantes de cada emoció, entre tots, n’escollirem les que més ens
agradin. Ara, triarem una música que creguem que expressa el mateix sentiment que les imatges
i muntarem un petit vídeo resum que expressi les emocions que sentim a la vida quotidiana amb
imatges i sons.
B) Què hi veus? n’estas segur?
L’objectiu d’aquesta activitat és fusionar allò que ja hem vist a les activitats anteriors. D’una
banda, adonar-nos que si només veiem un tros d’imatge, pot ser que ens estiguem perdent alguna
cosa de la realitat, i de l’altra, demostrar que la imatge i la música ens poden ajudar a expressar
emocions. Recordem als alumnes coses que ja hem vist, com que el tipus de música, el blanc i negre
i el color, si estem a prop o lluny d’un objecte… pot expressar coses diferents. En grups de 4 o 5
alumnes pensaran petites històries molt senzilles que primer gravaran en un pla curt molt tancat i
després en un pla general molt més obert en el que es vegi realment el que està passant. Així doncs,
el primer pla curt ens pot dur a confusió sobre el que està passant, mentre que el segon pla general
ens aclareix que el que està passant no té res a veure.
Exemple:
Veiem un pla molt curt de dos alumnes donant-se la mà, sentim una música feliç i una veu en off
que diu que el Joan i la Maria són molt amics. Seguidament i en pla general veiem com en realitat
el Joan i la Maria s’estan estirant de la mà perquè s’estan barallant, la música ha canviat i ara és
molt més fosca i trista. El primer pla i la música que l’acompanyava ens havien enganyat sobre el
que passava realment

Educació Primària. Aprenent a mirar
Característiques generals del cicle i aproximacions educatives de la comunicació audiovisual:
- Utilitzar diferents representacions i expressions artístiques i iniciar-se en la construcció de
propostes visuals.
- Conèixer, comprendre i respectar les diferents cultures i les diferències entre les persones, facilitar que les nenes i els nens elaborin una imatge de si mateixos positiva i equilibrada i adquireixin
autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones i la no-discriminació de
persones amb discapacitat; defensar l’aplicació dels drets humans en tots els àmbits de la vida
personal i social, sense cap tipus de discriminació.
- Consciència de si mateix, desenvolupament d’un sentiment d’identitat i de posició dins el món
que els envolta. Establir un diàleg educatiu amb la informació que reben els nens i nenes del mitjà
esdevé primordial per a que configurin el seu sentiment d’identitat d’una manera lliure i reflexiva.
- Parar atenció a la visió del món que s’estan formulant nens i nenes.
- Fomentar la capacitat d’idear imatges pròpies. És important que, a part de les imatges dels
mitjans que reben, ells siguin capaços de crear-ne de noves i pròpies. És important que sàpiguen
plasmar materialment i visualment les seves experiències. Es començarà a introduir el moviment de les
imatges així com els primers contactes amb la tecnologia audiovisual.
- La ideació d’històries haurà de ser més complet, tot incorporant personatges, llocs, accions
i una temporalització.
- Aprendre el que la representació comporta: una selecció de la realitat volguda i conscient.
- Parlar des d’ells i sobre ells mateixos, així com aprendre a representar-se esdevé primordial
per a la configuració de la seva subjectivitat.
- Relació entre llenguatge escrit i audiovisual: semblances, diferències, contribucions d’un a
l’altre i possibilitats de la seva unió.
- Realisme vs. ficció: entendre les diferències i similituds partint dels gèneres cinematogràfics
i televisius.
- Desenvolupament de la moralitat. Serà important dur a terme un treball que relacioni les
emocions que ens transmeten els mitjans i l’audiovisual amb els continguts i significats morals que
hi van associats.
- Importància del treball en equip per a realitzar tasques comunes.

Cicle Inicial. El cinema i la imatge en moviment
El cinema ens ofereix un marc perfecte per treballar amb els alumnes de cicle inicial. Per
aquest motiu, l’objectiu fonamental d’aquesta etapa serà el d’atansar als alumnes al món del cinema, els seus orígens, el funcionament de la tècnica cinematogràfica, els trucs de muntatge i els
gèneres cinematogràfics. Així com començar a treballar vocabulari específic.

Cartellera de cinema.
Es tracta d’una activitat d’introducció. Volem saber quins són els coneixements i gustos dels
nens i nenes sobre cinema. Els preguntarem on veuen habitualment les pel·lícules, quina ha estat
l’última vegada que van anar al cinema, quina és la seva pel·lícula preferida, i els seus personatges preferits? perquè? Després farem entre tots una cartellera de cinema que penjarem a l’aula
per tal que tots els alumnes tinguin recomanacions de la resta de companys. Cada alumne seleccionarà la seva pel·lícula preferida i en farà un cartell amb el títol per tal que tots puguin veure
les recomanacions dels seus companys.

Els primers orígens
Explicarem els alumnes que els orígens del cinema són molt antics i que des de sempre, els
humans hem volgut plasmar imatges en moviment. Ja a les coves d’altimira, hi veiem senglars i bisons
pintats amb 8 potes (podem ensenyar algunes imatges) eren animals monstruosos? no, el que volien era deixar constància que s’estaven movent. L’any 4000 aC es va trobar una primera manera
d’explicar històries amb imatges en moviment: les ombres xineses, que servien per explicar històries
mitològiques i llegendes. Farem una sessió d’ombres xineses amb algun dels contes preferits dels
alumnes. Farem siluetes amb cartó dels personatges i escenaris i col·locarem un canó o focus de
llum de manera que il·lumini la pantalla de l’aula mentre la resta està a les fosques. Els alumnes poden representar el conte mentre la professora el llegeix o explicar-lo ells mateixos. Abans de fer
l’activitat podem visionar el capítol de les tres Bessones i King Kong perquè els alumnes entenguin
què són les ombres xineses.

Joguines òptiques.
Una altra manera d’explicar els alumnes els orígens del cinema és a través de la creació d’una
de les primeres joguines òptiques que es van utilitzar per crear l’efecte òptic de moviment. Per tant
es podria construir un taumàtrop. Es dibuixen diverses situacions en dos discos de paper blanc
que després cal enganxar en cartó rodó d’uns 10 cm de diàmetre. Per exemple, a una banda un
genet i a l’altre el seu cavall; una bruixa i la seva escombra, un ocell i la seva gàbia. Enganxem
els dos discos tenint en compte que un dels dos ha d’estar cap per avall. A continuació es fan 2
forats petits a cada costat del disc i s’hi passa un cordill o goma elàstica per tal que el puguem
fer rodar ràpidament i ens sembli que les 2 imatges es fusionen en una de sola.

Per fi, el cinema
Posem a l’aula els primers fragments de pel·lícula de la història del cinema (el bebè quan menja, l’arribada del tren a l’estació, els obrers sortint de la fàbrica, les boles de neu) i expliquem els
alumnes que són dels germans Lumière. Demanarem els alumnes que realitzin entre tots, un pòster
dels germans Lumière amb la seva foto, qui eren, on vivien, a què es dedicaven… per penjar-lo a
la cartellera de cinema de l’aula.

Trucs cinematogràfics
En la línia del que s’havia treballat en l’etapa d’educació infantil, preguntarem als infants si tot
allò que veiem a les imatges és veritat o si podem alterar la realitat mitjançant el cinema. Després,
els ensenyarem alguns dels primers curtmetratges de Mèlies, l’inventor dels trucs cinematogràfics.
Amb els alumnes, detectarem quines alteracions s’han dut a terme dins de l’escena i intentarem
reproduir-les a classe amb trucs de sobreimpressió, substitució i jocs de grandària. Es pot valorar
la possibilitat de participar al programa: Participa Melies https://www.participamelies.com

Reconèixer els gèneres
Anem a treballar els gèneres. Posem als alumnes fragments de diferents pel·lícules que coneguin i que pertanyin a gèneres diferents (aventures, musical, comèdia, romàntica, drama…) Junts,
detectarem quins patrons en comú tenen cadascun dels gèneres (quin tipus de música utilitza? com
vesteixen els personatges? qui són els protagonistes? hi ha antagonistes?) Després, els posarem
altres fragments i hauran d’esbrinar de quin gènere cinematogràfic es tracta. Òbviament, ho farem
amb fragments molt evidents.

Transformem l’aula en un gènere.
Cada grup classe té l’encàrrec de convertir la seva aula en l’escenari perfecte per a rodar-hi
una pel·lícula d’un gènere determinat. Les parets, el mobiliari, el vestuari dels alumnes, la música, la
il·luminació… tot ha de ser idoni per tal de poder-hi gravar una pel·lícula del gènere que ens ha
tocat. Els alumnes són els encarregats de crear els decorats, escollir la música, portar el vestuari…
etc.

Fem el nostre curtmetratge
El treball del cinema pot acabar amb l’elaboració del seu propi curtmetratge. Els alumnes, en
grups petits d’entre 4 i 6 persones trien la idea del seu curtmetratge, en fan el guió, l’storyboard,
en creen els escenaris, l’atrezzo i finalment, interpreten i filmen amb ipads el seu curtmetratge, que
la resta de companys podran veure durant una jornada de festival/entrega de premis a l’Auditori
de l’Escola

Cicle Mitjà. Introducció al llenguatge cinematogràfic
Ara que els alumnes ja coneixen la importància de la selecció de la realitat i els orígens del
cinema, és el moment de començar a capacitar-los tècnicament per tal que siguin capaços de
començar a fer produccions pròpies de qualitat, essent conscients d’alguns dels elements tècnics
més importants relacionats amb el món del cinema (els tipus de plans, les angulacions, els moviments
de càmera, el guió il·lustrat, la il·luminació...)

Fotògrafs i models. Les angulacions
Cada cop que gravem alguna cosa hem de decidir on ubiquem la càmera. La primera decisió
és des de quin angle o punt de vista filmarà la càmera a l’objecte. Per aquest motiu, farem que els
alumnes es divideixin en grups petits i es filmin o fotografiïn a ells mateixos des de diferents angles
(normal, picat, contrapicat, zenital i nadir) Després projectarem les imatges i les comentarem. Totes
ens diuen el mateix? Quina intenció té cada angulació?

Viatgem pel món. Tipus de pla i chroma
Estudiarem els tipus de plans tot utilitzant el chroma (pot ser al plató de l’escola o bé amb el
chroma mòbil) els alumnes, dividits en grups, faran un viatge imaginari al lloc que triïn (es pot aprofitar allò que estiguin treballant a socials, comarques, províncies, països...) i buscaran una fotografia
per il·lustrar el lloc triat. Després, es gravaran a ells mateixos davant la pantalla verda en diferents
tipus de pla (pla detall, primer pla, pla mitjà, pla americà, pla sencer, pla general) tots volen dir el
mateix? N’hi ha que són més narratius? I més descriptius? N’hi ha que volen fer que ens fixem en una
cosa determinada?

Moviments de càmera. Com ho gravaries?
L’objectiu és conèixer els moviments bàsics que es poden realitzar amb una càmera (panoràmica, tràveling, zoom, càmera a l’esquena o steadycam) Dividirem la classe en grups i cada grup
haurà de gravar la mateixa escena amb un moviment de càmera diferent. Quines diferències hi ha
entre uns i altres? L’escena s’assembla o és molt diferent segons com la gravem?

Explicar una història en un sol pla.
L’objectiu és practicar el pla seqüència, per aquest motiu, es proposa a cada grup classe realitzar un lip dub i després gravar-lo amb una càmera sobre una dolly (es disposa d’una al plató) o
bé un carret de supermercat.

Aprenem a planificar una escena audiovisualment. Guió il·lustrat i tècnic
Un cop els alumnes ja estan familiaritzats amb la creació d’històries, la intenció, ara, és la
d’aprendre a mostrar-la audiovisualment. A partir de la visualització de còmics i d’algunes escenes
audiovisuals que serviran com a exemples de planificació de l’espai i el temps per a mostrar una
acció d’una determinada manera, es demanarà als alumnes que planifiquin la seva pròpia escena
com si fossin els directors de la seva pel·lícula. L’experiència permetrà començar a endinsar els
alumnes en les tipologies de plans i en el muntatge d’aquests.

Directors i directores de les nostres històries: El musical.
Ara que ja dominem les angulacions, els tipus de plans i els moviments de càmera, i que a més
sabem com planificar una escena, és el moment de posar en pràctica els nostres coneixements.
Per aquest motiu es proposa l’elaboració d’un curtmetratge musical per part de tot el grup classe.
L’activitat es pot encabir dins qualsevol dels projectes trimestrals que els alumnes realitzen. El grup
classe decideix una temàtica i elabora la sinopsi del curtmetratge. En grups petits els alumnes planifiquen, fan els guions i filmen les diferents escenes del curtmetratge, tenint en compte que totes
han d’incloure una peça musical.

Cicle Superior. Televisió i gèneres televisius
Conèixer l’ampli ventall de gèneres i fórmules expressives vinculades a l’audiovisual i les principals
característiques de cadascun d’aquests és imprescindible per elaborar productes audiovisuals
creatius i de qualitat. L’objectiu d’aquesta etapa ha de ser el de conèixer les diferències i similituds
que presenten formats com els anuncis, les notícies, els reportatges, les entrevistes o els programes
d’entreteniment, entre altres, així com ser capaços d’elaborar els nostres propis programes.

Publicitat
El treball sobre la publicitat s’encabeix en el marc del projecte “capta de sang” que l’escola
realitza a 5è des de fa anys. L’objectiu final és el de crear la campanya comunicativa de l’esdeveniment, això inclou la ideació d’un logotip i un eslògan, el disseny de cartells, falques publicitàries i
el rodatge d’anuncis.
El projecte ha de servir perquè els alumnes finalitzin el curs amb coneixements clars sobre:

- La publicitat: anàlisi d’anuncis
- L’eslògan i la imatge de marca
- El logotip
- Creació d’una campanya de comunicació

L’informatiu
Pel que fa al coneixement dels gèneres informatius en el mitjà televisiu, el desenvolupament del
projecte “refugiats al món” a 6è de primària ofereix el marc idoni per estudiar els formats informatius (notícia, reportatge, entrevista i debat). Mitjançant l’aprofundiment en un tema de total
actualitat com és la crisi migratòria al mediterrani, els alumnes tenen l’oportunitat d’analitzar com
els mitjans de comunicació informen sobre aquesta realitat i realitzar els seus propis programes
informatius per donar a conèixer el seu punt de vista a tota la comunitat educativa. El projecte
aprofundeix en:
- Els gèneres informatius
- Notícia, reportatge, entrevista i debat
- Informatiu especial o Magazín. Els temes d’actualitat.

Educació Secundària. El poder de la imatge
Característiques generals del cicle i aproximacions educatives de la comunicació audiovisual:
Etapa d’importants canvis físics i psíquics. Serà important treballar les informacions i discursos
audiovisuals, publicitaris i de consum que els joves reben i que ocupen una part important en la
configuració de la seva identitat com a joves.
Treballar d’una manera més rigorosa tota la part tecnològica associada a l’audiovisual i les
TIC.
Coneixement més ampli del món i dels esdeveniments i fenòmens que hi tenen lloc.
Etapa important perquè es crein espais perquè els joves desenvolupin la seva pròpia expressió, dins la cerca de la identitat i d’una interpretació del món (nous sentiments i interpretacions que
floreixen).
Importància de la reflexió moral.
Importància de les relacions personals en relació a la construcció de la pròpia identitat: fort
sentiment de pertinença a un grup
Capacitat per a entendre els efectes i contextos socials, econòmics i culturals que es troben
al darrere de tota producció audiovisual.
Capacitat per a prendre una posició crítica i compromesa davant el món.
Desenvolupament de les capacitats crítiques amb l’objectiu de descentrar certs temes coneguts i explorar-ne altres possibilitats.

Durant l’educació secundària s’aprofundeix en els tres grans reptes en els quals s’ha estat treballant al llarg de tota l’educació primària: el domini el llenguatge cinematogràfic, la capacitat
per a crear i guionitzar històries i, especialment, la visió crítica a l’hora d’analitzar críticament
moltes de les manifestacions audiovisuals que consumeixen habitualment. Per aquest motiu, es proposen 2 àrees d’actuació:
1. Acabar d’interioritzar el llenguatge i tècniques audiovisuals apreses amb anterioritat i aplicar-les al format cinematogràfic i televisiu. Dominar els temps i l’equip dins d’un equip de rodatge
de cinema i al plató de televisió i ser capaços de crear un programa íntegre. Des de la fase de
preproducció, fins el muntatge i el visionat.
El curtmetratge. En el marc de les assignatures de llengües, es proposa els alumnes dividir-se
en grups petits per elaborar un curtmetratge cinematogràfic. Els estudiants han de fer-ne el guió i
storyboard, escollir les localitzacions, fer el pla de rodatge, la direcció d’actors, filmar el curtmetratge i editar-lo i finalment visionar-lo amb tots els seus companys a l’auditori de l’Escola.
El multicàmera televisiu. Els alumnes estudien i analitzen alguns dels temes de més actualitat:
el canvi climàtic, les crisis migratòries, el brexit, les fronteres físiques i simbòliques, la desinformació
com a estratègia de control… i realitzen els seus propis informatius en petits grups. Ho fan mitjançant
un directe televisiu en el qual han de posar en pràctica tots els seus coneixements d’il·luminació,
moviments de càmera, sonorització… i assumint tots els rols d’un programa televisiu en directe (realitzador, ajudant de realització, mixer, regidor, operadors de càmera, cablistes, presentadors…)

2. Desenvolupar un vessant crític envers els mitjans de comunicació i el seu paper en la societat.
La publicitat serveix com a punt de partida per observar el món, els principals problemes d’aquest i
els reptes de futur de la nostra societat. La visió crítica a l’hora d’analitzar críticament moltes de les
manifestacions audiovisuals que consumeixen habitualment: quin consum fem de les xarxes socials?
Quina imatge donem mitjançant aquestes? Quins missatges rebem? Perduren els estereotips gràcies
a les xarxes socials? És cert tot el que veiem als mitjans de comunicació? L’excés d’informació provoca desinformació? Hi ha silencis mediàtics? Coneixem les diferents versions d’un fet?
Es proposa emprar com a marc de referència les unitats didàctiques editats pel Consell de
l’Audivoisual de Catalunya:
Perspectiva de gènere
Amb aquest itinerari transversal us proposem, doncs, analitzar on estan i on no estan les dones
en els mitjans de comunicació, però també anar més enllà reflexionant sobre quins són els motius
de la seva presència o absència. Preguntant-nos, quan hi són, com apareixen reflectides en les
pantalles? Quin tipus de dones reprodueixen els diversos canals? Hi ha dones darrere les càmeres?
I en els consells de redacció? És representatiu un debat televisiu en què només hi participen homes?
És necessària la mirada femenina en el món audiovisual? Què pot canviar el fet que hi hagi dones
treballant en aquest sector? I també, quin ús estan fent de les tecnologies de la comunicació dones
i homes? Les utilitzem i ens afecten de la mateixa manera?
Identitat digital
Amb aquest itinerari volem plantejar preguntes que ens ajudin a analitzar què projectem de
nosaltres mateixos al món. Una projecció que sempre ha existit, però que avui dia, a través de les
xarxes socials i del rastre que deixem amb les nostres accions al món virtual, podem seguir i resseguir, i no s’esborra ni desapareix. Per això, és més important que mai que prenguem consciència de
com la identitat digital que ens construïm avui és pública i condiciona, de forma directa, la nostra
imatge d’avui i de demà.
Diversitat cultural
Què vol dir diversitat cultural? Qui és immigrant i qui és estranger? Què vol dir ser diferent? La
diversitat és bona però la diferència espanta? Amb aquest itinerari volem trencar la por a anomenar cada cosa pel seu nom i, per això, trencarem molts estereotips. Reconèixer les pròpies inseguretats vers la diferència i treure a la llum els prejudicis és un exercici indispensable per, justament,
començar a erradicar-los.

Batxillerat. L’audiovisual com a mitjà artístic i reivindicatiu
Pel que fa aL Batxillerat, s’aposta per incloure l’Audiovisual dins l’assignatura de Cultura Audiovisual. L’estudi dels referents i la història dels diversos mitjans audiovisuals serveix com a punt de
partida per a elaborar projectes individuals i col·lectius que permetin els alumnes mostrar totes les
seves capacitats tècniques, artístiques, creatives i reivindicatives. Els alumnes presenten projectes
fotogràfics, cinematogràfics, televisius i interactius complets, amb objectiu0s clars i missatges concrets.
Segons els objectius curriculars marcats des del Departament d’Educació es proposa treballar
els següents àmbits:
- La imatge fixa: coneixement dels elements bàsics del llenguatge fotogràfic així com dels seus
fonaments tecnològics
- La imatge en moviment: coneixement dels elements bàsics del llenguatge audiovisual, fonaments tecnològics de la imatge, noció del temps i el muntatge audiovisual.
- La fotografia i la imatge audiovisual al llarg del temps: etapes històriques de la fotografia, la
imatge cinematogràfica, televisiva i publicitària.
- L’art, la informació i la comunicació en la cultura audiovisual: sensació i memòria visual, tipologies, característiques i funcions de la imatge, contextos expressius i comunicatius de la imatge,
dimensió estètica i lúdica dels productes audiovisuals.
- La cultura audiovisual i al societat contemporània: noves formes i funcions de la publicitat,
recepció i ús dels mitjans de comunicació, reflexió sobre el paper de la xarxa en la socialització.

Projectes a realitzar durant el batxillerat
Conèixer l’altre. Bodegó i retrat
A través de l’estudi de la fotògrafa Annie Leibovitz, es treballen els fonaments de dos gèneres
fotogràfics: el bodegó i el retrat. Els alumnes utilitzen la tècnica de coneixement en profunditat
d’Annie Leibobitz per entrevistar i realitzar un bodegó i un retrat que descrigui acuradament algun
dels seus companys

Treballant el fotoreportatge en vídeo
La visita al World Press Photo o al Fotopress serveis com a punt de partida per parlar del fotoperiodisme, dels silencis mediàtics i de la importància del periodisme gràfic. Els alumnes trien un
tema d’actualitat i d’interès per tal d’elaborar-ne un fotoreportatge periodístic. Es treballa la composició i la tècnica fotogràfica a l’aula i, a casa, es fan les fotografies que s’acabaran presentant
en forma de vídeo fotogràfic a l’auditori de l’Escola i amb la presència de companys i companyes
d’altres cursos i modalitats.

Esperit viatger. Treballant el paisatge en vídeo
A l’aula, s’ha treballat el gènere del paisatge i el llenguatge cinematogràfic (tipus de plans,
angulacions, moviments de càmera…) per posar en pràctica allò que s’ha après, els alumnes elaboren el seu propi blog de viatges amb entrades que contenen fotografies, vídeos i descripcions
realitzades pels mateixos alumnes. Cadascú tria una destinació i fa el seu relat de viatge mitjançant
un vídeo descriptiu d’entre 1 i 3 minuts de durada.

Gèneres i Arguments Universals
Després de treballar els gèneres i arguments universals, es divideix els alumnes en grups de 5
o 6 membres. Cadascun rep l’encàrrec de filmar un curtmetratge d’un gènere i argument universal
determinat. El curt ha de conservar les característiques fonamentals del gènere i argument en qüestió. Es tracta d’un projecte de llarga durada que treballa les fases de preproducció, producció i
postproducció, amb elements com el guió literari, el guió tècnic, el pressupost, el pla de rodatge,
l’equip de rodatge, el muntatge, la sonorització...

Autoretrat
Projecte individual en el qual els alumnes han de fer el seu autoretrat mitjançant el format audiovisual. La pràctica és completament lliure i els estudiants poden triar aquell gènere que més els
atregui: videoart, curtmetratge, documental, videoclip

Curtmetratge interactiu
Projecte cooperatiu de tot el grup classe en el qual tots els alumnes han de crear un curtmetratge interactiu. Dividits en petits grups de treball, els alumnes guionitzaran i filmaran diferents
solucions als petits nusos que la història plantegi, L’espectador, mitjançant un codi QR, pot triar a
quin personatge vol seguir o quin desenllaç li sembla més adient per a cada història. Es treballen,
en paral·lel, la creativitat i el llenguatge cinematogràfic.

En directe. Entreteniment televisiu.
Després de treballar a classe els gèneres televisius i les seves característiques i de dominar
l’equip tècnic i el material que intervé en el procés de filmació d’un programa televisiu, els alumnes elaboren els seus propis programes d’entreteniment (magazins, talkshows, reality shows, late
shows…) Repartits en grups, han de gravar un programa de 10 minuts de durada dels quals, com
a mínim 4 hagin estat gravats amb una realització multi càmera en directe sense possibilitat de ser
editada.

7. Adequació e la proposta al currículum oficial i
al projecte de centre
Pel que fa a l’adequació d’aquesta proposta al currículum, a continuació s’apunten les aportacions
que es fa des de la proposta a les capacitats i competències bàsiques que es marquen des de cada
etapa educativa.

Educació infantil
1. Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònoma: Un dels objectiu principals d’aquesta proposta és la d’aconseguir que els subjectes prenguin consciència de si mateixos, a través d’un
diàleg amb el món artístic, cultural, polític i icònic que els envolta.
2. Aprendre a pensar i a comunicar: A través de la comunicació audiovisual es fomenta la imaginació
i la creació, alhora que s’estableix un diàleg reflexiu per a que els nens i nenes aprenguin a explicar i
comunicar tot allò que veuen, experimenten i creen.
3. Aprendre a descobrir i tenir iniciativa: Des de la comunicació audiovisual es dóna molta importància a la observació calmada i conscient del món que envolta els infants.
4. Aprendre a conviure i habitar el món: El contacte amb fotografies i productes audiovisuals permet
als nens i nenes conèixer el món que els envolta, alhora que se’ls hi facilita eines per a entendre’l.

Educació primària i secundària obligatòria
Competències bàsiques
Competències
Competència comunicativa
comunicatives
lingüística i audiovisual
Competència artística i cultural

Competències
metodològiques

Tractament de la informació i
competència digital

Competència matemàtica
Competència d’aprendre a
aprendre

Competències personals

Competències específiques per conviure i
habitar el món

Incisió competencial de la proposta
Lectura i producció de continguts
audiovisuals. Conèixer el llenguatge
per a expressar-se.
Apropar als alumnes creacions artístiques i culturals per a experimetar-les i
compartir-les, alhora que es planteja
als alumnes la seva aportació al món
cultural i artístic des d’una perspectiva pròpia i compromesa.
Comprendre la informació que ens
arriba des dels mitjans de comunicació per a ser crítics amb una informació parcial i basada en la representació. Coneixement i ús de diferents
eines digitals.

A través de la proposta metodològica d’incloure el quadern de camp
com a eina de treball i auto-aprenentatge, així com la mediateca de l’aula.
Competència d’autonomia i
Totes i cadascuna de les proposiniciativa personal
tes tenen com a objectiu ajudar al
subjecte a pensar-se i construir-se, tot
prenent un paper actiu en la configuració de la seva pròpia identitat.
Competència en el coneixement i La observació i experimentació és
la interacció amb el món físic
una competència clau per a la comunicació audiovisual. Experienciar per
a després, a través de l’audiovisual,
aconseguir que els altres s’emocionin.
Competència social i ciutadana El treball en equip és una competència clau per a la creació audiovisual.
Així mateix, el contacte amb diferents
produccions audiovisuals permet entendre els diferents valors que circulen
pel món.

Introducció al llenAra que els alumnes ja coneixen la importància de la selecció de la realitat i
guatge cinematogràfic els orígens del cinema, és el moment de començar a capacitar-los tècnicament
per tal que siguin capaços de començar a fer produccions pròpies de qualitat, essent conscients d’alguns dels elements tècnics més importants relacionats
amb el món del cinema (els tipus de plans, les angulacions, els moviments de
càmera, el guió il·lustrat, la il·luminació...)

P. CICLE MITJÀ

L’objectiu d’aquesta etapa serà el d’atansar als alumnes al món del cinema, els
seus orígens, el funcionament de la tècnica cinematogràfica, els trucs de muntatge i els gèneres cinematogràfics. Així com començar a treballar vocabulari
específic. Cal despertar l’interès dels estudiants per aquesta forma artística i
les seves representacions, així com fomentar el seu vessant més creatiu. El cinema és el marc idoni per treballar noves formes d’expressió i el procés de mirar
i escoltar allò que altres ens expliquen en imatges.

L’objectiu fonamental d’aquesta etapa és el de mostrar l’alumne l’estret lligam
que existeix entre imatge, so i emocions. Allò que veiem a la pantalla és la realitat o un tros de realitat? Tot el que veiem a la televisió és veritat o hi ha eines
per fer-nos veure coses diferents?
Observem el nostre entorn. Som capaços de fer una fotografia de tot el que
veiem, o hem de fer una tria?
Quan acabin aquesta etapa, els nens han de ser conscients que prémer el
botó de la càmera per fer una foto o gravar un vídeo, vol dir, necessàriament,
fer una selecció de la realitat i que, per tant, la nostra mirada és imprescindible
per construir qualsevol missatge audiovisual.

PRINCIPALS REPTES

El cinema i la imatge
en moviment

Aprenent a mirar

PROJECTE

P. CICLE INICIAL

EDUCACIÓ
INFANTIL

ETAPA

8. Taula resum

- Fotògrafs i models. Les angulacions
- Viatgem pel món. Tipus de pla i chroma
- Moviments de càmera. Com ho gravaries?
- Explicar una història en un sol pla.
- Abans i després. Guió il·lustrat i guió tècnic.
- Directors i directores de les nostres històries: El
musical.

- Cartellera de cinema
- Els primers orígens
- Joguines òptiques
- Per fi, el cinema
- Trucs cinematogràfics
- Reconèixer els gèneres
- Viatge als gèneres
- Proposta sortida al Museu del Cinema de
Girona

- La imatge, un fragment de realitat
- Mirem i analitzem una imatge
- Mirem el nostre entorn
- Completem d’una part, el tot
- Expliquem un hàbit
- El camí de casa a l’Escola
- Adaptació d’un conte
- Cada imatge un so
- Imatge, música i emocions
- Què hi veus? n’estàs segur?

ACTIVITATS

BATXILLERAT

ESO

P. CICLE SUPERIOR

ETAPA

L’audiovisual com a
mitjà artístic i reivindicatiu

El poder de la imatge.
Anàlisi Crític

Les tècniques audiovisuals. Davant i darrere.

Televisió i gèneres
televisius

PROJECTE

- La publicitat: anàlisi d’anuncis
- L’eslògan i la imatge de marca
- El logotip
- Creació d’una campanya de comunicació
- Els gèneres informatius
- Notícia, reportatge, entrevista i documental
- Informatiu especial o Magazín. Els temes d’actualitat.

ACTIVITATS

És el moment d’assentar els coneixements assolits durant tota l’etapa educativa. - La imatge fixa
L’estudi dels referents i la història dels diversos mitjans audiovisuals serveix com a - La imatge en moviment
punt de partida per a elaborar projectes individuals i col·lectius que permetin els - La fotografia i el cinema al llarg del temps
alumnes mostrar totes les seves capacitats tècniques, artístiques, creatives i reivin- - Televisió i publicitat
dicatives. Els alumnes presenten projectes fotogràfics, cinematogràfics, televisius i - Internet i xarxes socials
interactius complets, amb objectius clars i missatges concrets.
- L’art, la informació i la comunicació en la cultura
audiovisual
La cultura audiovisual i la societat contemporània

Desenvolupar un vessant crític envers els mitjans de comunicació i el seu paper en Identitat digital
la societat. La publicitat serveix com a punt de partida per observar el món, els
principals problemes d’aquest i els reptes de futur de la nostra societat. La visió
crítica a l’hora d’analitzar críticament moltes de les manifestacions audiovisuals Diversitat cultural
que consumeixen habitualment: quin consum fem de les xarxes socials? Quina imatge donem mitjançant aquestes? Quins missatges rebem? Perduren els estereotips
gràcies a les xarxes socials? És cert tot el que veiem als mitjans de comunicació?
L’excés d’informació provoca desinformació? Hi ha silencis mediàtics? Coneixem les
diferents versions d’un fet?
Perspectiva de gènere

Acabar d’interioritzar el llenguatge i tècniques audiovisuals apreses amb El curtmetratge. El procès cinematogràfic
anterioritat i aplicar-les al format cinematogràfic i televisiu. Dominar els temps i
l’equip dins d’un equip de rodatge de cinema i al plató de televisió i ser capaços
de crear un programa íntegre. Des de la fase de preproducció, fins el muntatge Directe televisiu. Davant i darrera
i el visionat.

Conèixer l’ampli ventall de gèneres i fórmules expressives vinculades a l’audiovisual i les principals característiques de cadascun d’aquests és imprescindible per
elaborar productes audiovisuals creatius i de qualitat. L’objectiu d’aquesta etapa
ha de ser el de conèixer les diferències i similituds que presenten formats com els
anuncis, les notícies, els reportatges, les entrevistes o els programes d’entreteniment, entre altres, així com ser capaços d’elaborar els nostres propis programes.
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