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J u s t i f i c a c i ó 

El nostre alumnat viu des del seu naixement en el món de la imatge, una imatge ràpida 

i excitant que sovint no sap assimilar correctament, amb sentit crític. Televisió, 

Internet, ràdio, publicitat, cinema... Tot és per a ells –com per a la majoria de la 

població- un revoltí de colors, imatges i sons vibrants que ens aporten bàsicament 

soroll i diversió, un excés d’estímuls i informacions difícils de digerir.  

Per això hem dissenyat aquest pla de treball que vol, sobretot, donar una resposta 

coherent i planificada a un dels principals reptes que tenim com a societat moderna: el 

de proporcionar als nostres alumnes una correcta Alfabetització Mediàtica o, en altres 

paraules, una autèntica Educació Audiovisual. 

L’Educació Audiovisual s’ha d’entendre com el procés pel qual l’alumnat millora la 

seva capacitat per a comprendre i valorar críticament els missatges generats pels 

grans mitjans de comunicació i alhora desenvolupa la seva habilitat com a creador de 

missatges audiovisuals propis amb un alt grau de qualitat tècnica, eficàcia 

comunicativa i originalitat, 

En relació amb les Competències Bàsiques del currículum, l’anàlisi i la producció de 

missatges audiovisuals s’emmarquen plenament dins de les anomenades 

“competències comunicatives”, tant la primera (la Competència comunicativa 

lingüística i audiovisual), com la segona (la Competència artística i cultural), però 

també es relacionen amb algunes altres, com ara, per exemple, la Competència digital. 

A més, cercant no només una bona comprensió dels productes audiovisuals generats 

pels mass media, sinó també l’assumpció d’una actitud crítica envers aquests, 

s’imposa la necessitat d’incorporar a aquesta tasca una dimensió ètica que ajudi a 

crear una ciutadania madura i responsable, capaç de posar en pràctica els valors 

humans que caracteritzen una societat justa, democràtica i solidària. 

Per tal d’assolir aquests dos propòsits principals, proposem doncs fer servir aquest 

document com a marc organitzatiu i també com a recull d’alguns recursos i 

experiències reeixides, nostres i d’altres centres, que puguin ser útils per abordar 

sense temor i de manera coordinada aquest àmbit del coneixement. 

Volem, per tant, fer aquí una proposta oberta a tots els departaments didàctics del 

centre, que pugui servir com a eix vertebrador de les activitats que es realitzen al 

voltant de l’Educació Mediàtica durant el treball diari a l’aula i que impulsi l’anàlisi i la 

realització de treballs audiovisuals com a eina formativa per a tot l’alumnat. 

De fet, aquesta és una tasca que ja venim realitzant des de fa anys, però sense una 

planificació sistemàtica. Ara, seguint les directrius de la UNESCO i altres institucions 
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educatives del més alt nivell (vegeu el document Alfabetización mediática e informacional) 

volem donar-li una major projecció i visibilitat com a projecte de centre i alhora mirar 

d’implicar tothom –especialment a les famílies- en aquest objectiu comú. 

O b j e c t i u s 

 

Concurs de podcasts “Contes del món 2016” 

Els principals objectius d’aquest pla serien els següents: 

1. Integrar els mitjans de comunicació audiovisual, amb els seus llenguatges i codis 

particulars, en la tasca educativa diària a totes les àrees del currículum. 

2. Ensenyar a descodificar adequadament missatges audiovisuals de tot tipus 

(videojocs, cinema de ficció, documentals, televisió d’entreteniment, publicitat, 

ràdio...), així com a utilitzar les eines i procediments de creació audiovisual, convertint 

el simple fet de “consumir” productes audiovisuals en un procés d’anàlisi crítica dels 

mateixos i de generació de productes propis de qualitat. 

3. Oferir una altra via per desenvolupar millor les competències bàsiques del 

currículum d’Educació Secundària. Específicament les següents: a) la Lingüística i 

Audiovisual, 2) la Cultural i Artística, 3) el Tractament de la Informació i la 

Competència Digital, 4) la Competència Social i Ciutadana, i 5) el Aprendre a 

aprendre.  

4. Conèixer extensivament les Arts Audiovisuals, des d’una vessant teòrica i pràctica, 

projectant de forma positiva la imatge del centre, desenvolupant estratègies de 

comunicació autònomes per part de l’alumnat i estenent aquesta voluntat a la resta 

de la comunitat educativa, especialment els pares i mares. 

5. Aprofitar els missatges audiovisuals per treballar valors ètics i cívics  que ens ajudin 

a ser millor com a persones i com a societat, fomentant, per exemple, el respecte a la 

diversitat, el gust per la lectura, la no violència o l’alimentació saludable. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002160/216099S.pdf
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R e s u m 

 

Vídeos contra la violència de gènere, Consell Comarcal Baix Ebre, 2015 

La idea bàsica del projecte és ensenyar als alumnes a mirar d’una altra manera i 

facilitar-los l’ús dels mitjans d’expressió audiovisual per assolir les competències 

bàsiques, tot incidint de forma especial en la seva formació en valors. 

Per això, de la mateixa manera que hem dissenyat un Pla Lector amb l’objectiu de 

millorar la comprensió dels textos escrits, volem fer palesa la necessitat de conèixer bé 

les bases del llenguatge audiovisual, fer-ne una lectura crítica dels missatges que 

rebem cada dia en aquest format, canviar l’actitud passiva habitual del consumidor de 

cinema i televisió i desenvolupar l’habilitat de crear missatges propis en favor d’un 

món més just, pacífic i solidari. 

Per tal de dur a terme els projectes audiovisuals de cada àrea treballarem bàsicament 

amb les eines i materials de què ja disposem: a) un estudi de gravació audiovisual, 

amb taula de mescles, micròfons unidireccionals i un ordenador connectat a Internet; 

b) dues càmeres de vídeo HD (una Canon semi-professional i una Sony de petit format) 

amb els accessoris adients per gravar imatge i so amb qualitat (trípodes, micros de 

suport, llums, etc.); c) un software d’edició audiovisual potent i fàcil de fer servir 

(Studio Pinaccle, Audacity, Photoshop i altres programes); d) projectors i ordinadors de 

les aules i de la Sala d’Actes del centre; e) tauletes i mòbils propis dels alumnes, amb 

capacitat per gravar i editar àudio i vídeo de forma senzilla. 

Les activitats formatives relacionades amb aquest pla es faran a les aules, durant el 

treball diari de cada assignatura, però també en sortides, celebracions, actes propis 

del centre, jornades culturals i en tots els esdeveniments acadèmics que ens ho 

permetin. I els resultats es plasmaran en forma de guions, murals, vídeos, fotografies, 

podcasts, cinefòrums, articles de la revista “Lo basquet”, entrades dels blogs, wikis, 

canals de Youtube, etc. De tot això quedarà mostra suficient al web del centre. 
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A c t i v i t a t s 

 

Premis CinèTIC 2012 

Entre d’altres possibilitats que se’ns acuden, amb relació amb aquest Pla Audiovisual 

de Centre, proposem les següents: 

- Fer pràctiques de fotografia conscient i creativa. La base és ensenyar a enquadrar bé 

i mirar amb cura abans de prémer el botó i les seves aplicacions són múltiples. En 

Llengua, Història, EPV, EF, Música, etc. Il·lustrar els textos propis amb fotografies 

originals o partir de la lectura de la imatge per a fer treballs de l’àrea és un recurs 

fonamental per introduir a l’aula l’Educació Mediàtica. Un exemple: el blog 

http://filoinstitutroquetes.blogspot.com.es/ recull mostres de treballs de Fotofilosofia 

dels nostres alumnes dels tres últims anys, una aplicació de la fotografia a l’àrea de 

Filosofia i Ètica. 

- Realització de curtmetratges documentals i de ficció. Aquí cal insistir sobretot en fer 

amb la planificació adequada per dur a terme tot el procés amb garanties d’èxit: des 

del moment en què es genera la idea i s’imagina la història fins el moment de 

l’exhibició i la difusió, passant per la redacció del guió, el rodatge i l’edició.  

- Participació en concursos audiovisuals sobre valors humans (Mans Unides, Contes 

del món, Lluita contra la violència de gènere, Sostenibilitat ambiental, etc.) per tal 

d’augmentar la consciència de l’alumnat sobre els problemes que enfrontem com a 

societat. 

- Anàlisi sistemàtica de la publicitat comercial i les campanyes de propaganda 

ideològica a què estem sotmesos: religiosa, política, cultural, etc. La intenció principal 

seria esbrinar els processos de manipulació utilitzats habitualment i ser-ne conscient 

de fins a quin punt som conillets d’índies del mercat i dels grans grups de poder del 

país i del món. 

http://filoinstitutroquetes.blogspot.com.es/
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- Realització d’anuncis educatius i disseny de campanyes de sensibilització sobre 

diversos temes d’interès per a tota la comunitat educativa. Alguns exemples: 

prevenció de l’assetjament escolar, resolució pacífica dels conflictes, foment de la vida 

sana, educació sexual i afectiva, book trailers, etc. 

- Aprendre a utilitzar programes senzills d’edició de vídeo i imatge, tant al centre com 

a casa, afavorint l’autonomia de l’alumnat a l’hora de presentar els productes editats 

amb cura i respecte pels drets d’autor de la música i les imatges emprades. 

- Participar, com a centre, com a departament o individualment, en diferents tallers de 

formació i  grups de treball sobre mitjans audiovisuals, com ara la xarxa social “Cero 

en conducta”: http://ceroenconducta.ning.com/ 

- Programació de cicles de cinema sobre diversos temes educatius a la Sala d’Actes 

(Drets dels Infants, Conductes de risc, etc.), així com clàssics de la història del 7è art o 

cinefòrums sobre films d’especial interès. Últimament, per exemple, hem organitzat 

xerrades sobre La novia (2015, ficció) de Paula Ortiz, i sobre O Apóstolo, (2012, 

animació) de Fernando Cortizo. 

- Gravació d’actes destacats del centre (Premis Sant Jordi, actuacions del grup de 

teatre i de l’orquestra, jornades per la pau, entrega d’orles i festa fi de curs per a 4t 

d’ESO, 2n de Batxillerat i 2n de Cicles...) 

- Assistència a sessions de cinema escolar en els Cinemes Oscar de Roquetes, amb un 

treball previ sobre la pel·lícula que es projectarà. 

- Realització de vídeos específics per a les classes. Durant el curs 2015-16 s’han posat 

en marxa les Flipped Classroom en Anglès (pel professor Huw Edwards) i la filmació de 

tècniques de massatge per a l’alumnat d’Estètica (per la professora Àngels Martí). 

- Xerrades i debats a classe sobre curtmetratges i valors. Resulta especialment 

interessant per al Pla d’Acció Tutorial, però també per a les matèries de Cultura i 

valors ètics, Filosofia i Ciutadania i altres enfocades preferentment a desenvolupar una 

major consciència com a éssers humans madurs i responsables. 

- Anàlisi de les versions fílmiques d’obres literàries i realització de book trailers i 

curtmetratges sobre les lectures proposades en la matèria de Llengua i Literatura. 

- Formació interna per al professorat i les famílies (tallers de mitjans audiovisuals) i 

formació externa per als docents interessats (com el Curs de Formadors en Narrativa 

Audiovisual, ESCAC, 2016). 

- Organització d’activitats sobre cinema i valors al voltant de les Jornades d’identitat 

digital,  les Jornades Interculturals i les Jornades mediambientals. 

http://ceroenconducta.ning.com/
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Per altra banda, la integració dels mitjans audiovisuals tindrà un pes especial en el 

disseny del currículum propi del centre que es materialitzarà en l’oferta de matèries 

específiques, optatives i de modalitat. A banda dels temes relacionats amb els mitjans 

audiovisuals inclosos a les programacions de Llengua i d’EPV, per a aquest nou curs 

2016-17 tindrem: 

1. Publicitat (matèria específica de 1r d’ESO) 

2. Escenografia teatral (matèria específica de 2n d’ESO) 

3. Comunicación Audiovisual (matèria específica de 3r d’ESO) 

4. Books & cinema (matèria específica de 3r d’ESO) 

5. Cultura Audiovisual (matèria de modalitat del Batxillerat) 

Els anys anteriors, en funció de la disponibilitat d’horaris i professorat, s’han ofert 

també altres matèries, com ara Cinema per a educar (matèria específica de 2n d’ESO, 

curs 2014-2015), Cinema i història (matèria específica de 4t d’ESO, curs 2014-2015). 

C o o r d i n a c i ó  

  

Clipmetratges Mans Unides 2015 

Francisco de Pedro, Cap d’Estudis adjunt i professor de Castellà i de la matèria de 

Cultura Audiovisual, i Huw Edwards-Westlake, professor d’Anglès i impulsor del 

projecte Flipped Classroom al centre, seran els encarregats de la coordinació i la 

revisió anual del pla.  

A v a l u a c i ó  

En acabar el curs, farem una memòria de les activitats realitzades, amb les valoracions 

escaients sobre l’alumnat participant, el grau de satisfacció assolit entre l’alumnat i el 

professorat i una relació dels objectius aconseguits, en major o menor grau. 
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En aquesta memòria final també inclourem un apartat amb propostes de millora 

realitzades per tots els implicats.  

R e f e r è n c i e s 

 

1. SOBRE ALFABETITZACIÓ AUDIOVISUAL 

Cinescola (Cinema i Educació): http://cinescola.info/  

El debat d'Educació en Comunicació: https://elrebostdecinescola.wordpress.com/ 

Alfabetización mediática e informacional (UNESCO): 
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002160/216099S.pdf 

Aulamèdia: http://www.aulamedia.org/wordpress/ 

 

2. SOBRE CINEMA I EDUCACIÓ 

Cine y Educación, (UHU, Enrique Martínez- Salanova) 

Cinema amb mirada de mestra 

Cinehistoria 

Cinema i drets dels infants CRP Terrassa i Pensar amb el cinema  (Grup IREF) 

Cero en conducta Nos gusta el cine, nos gusta educar (grup de treball) 

Proyectos audiovisuales de Dani Yecla (Agora Portals, Mallorca) 

 

3. SOBRE EL PLA AUDIOVISUAL DE CENTRE 

El PAC como eje del PAT (IES Concha Méndez, Torremolinos) Wki del proyecto 

Guies didàctiques de cinema (XTEC) http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/media/cinema/guies 

Tenemos un Plan Audiovisual (Wiki de La Tribu 2.0) 

Plan-Marco-Audiovisual-en-TRIBU-2-0.pdf (Felipe Rodríguez) 

Un plan audiovisual para Ed. Infantil (Olga Catasús) 

 

4. SOBRE MITJANS AUDIOVISUALS 

XTEC Media http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/media/ 

CNICE (MECD) http://recursostic.educacion.es/comunicacion/media/web/ 

Guía de narrativa audiovisual en línea: www.escac.es 

Cultura Audiovisual (INTEF): Cultura Audiovisual INTEF 

CREAV (Innovació i recerca): https://sites.google.com/site/cesirecreav/ 

Aula de cine: https://auladecine.es/ 

No es una manzana: http://noesunamanzana.blogspot.com.es/ 

http://cinescola.info/C
https://elrebostdecinescola.wordpress.com/
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002160/216099S.pdf
http://www.aulamedia.org/wordpress/
http://www.uhu.es/cine.educacion/
http://www.didacticolite.blogspot.com.es/
http://www.cinehistoria.com/
http://www.xtec.cat/crp-terrassa/Cinema_drets_infants/index.htm
http://www.grupiref.org/pensar-amb-el-cinema/cinema-per-secundaria/cinema-per-secundaria/primer-cicle-drets-infants/
http://ceroenconducta.ning.com/
http://www.daniyecla.com/#!projects/cwzt
http://recursostic.educacion.es/heda/web/es/practicas-innovadoras/colaboracion-escolar/proyectos-20/1148-el-plan-audiovisual-como-eje-del-plan-de-accion-tutorial
http://cineeducacion-conchamendezcuesta.wikispaces.com/home
http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/media/cinema/guies
http://lamunix.wix.com/planaudiovisual
http://mitjansaudiovisualsroquetes.wikispaces.com/file/view/Plan-Marco-Audiovisual-en-TRIBU-2-0.pdf/538989804/Plan-Marco-Audiovisual-en-TRIBU-2-0.pdf
http://ocatasus.wix.com/plan-audiovisual-inf
http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/media/
http://recursostic.educacion.es/comunicacion/media/web/
http://www.escac.es/
http://recursostic.educacion.es/artes/plastic/web/cms/index.php?id=19
https://sites.google.com/site/cesirecreav/
https://auladecine.es/
http://noesunamanzana.blogspot.com.es/
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“Dona'm la teva mirada” (DVD): https://vimeo.com/60656895 (tráiler del documental) 

El llenguatge cinematogràfic (bloc de suport al documental) 

Cultura Audiovisual (web): https://sites.google.com/a/sarria.epiaedu.cat/cultura-
audiovisual-eps/ (Jordi Vilar, Escola Pia de Sarrià, Barcelona) 

 

5. MITJANS AUDIOVISUALS (INSTITUT ROQUETES) 

Taller per a professors: http://mitjansaudiovisualsroquetes.wikispaces.com/home 

Bloc de Comunicació Audiovisual 3r ESO: http://institut-comaudio.blogspot.com.es/ 

Wiki Cultura Audiovisual: http://culturaaudiovisualroquetes.wikispaces.com/ 

Fotofilosofia Roquetes: http://filoinstitutroquetes.blogspot.com.es/ 

Flipped English: http://insroqflipped.blogspot.com.es/ 

Concurs de podcasts “Contes del món”: http://www.contesdelmon.org/ca/ 

 

6. CANALS DE VÍDEO PROPIS 

Institut Roquetes en Youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UCvWvKU8b_CcPIX9aRqFtBXg 

Comunicación Audovisual en Youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UCn691l5EjQZ4DTtUQTgrC7Q 

Institut Roquetes en Clipmetratges Mans Unides: 

http://www.clipmetrajesmanosunidas.org/author/Institut_de_Roquetes/ 

 

7. ALTRES ENLLAÇOS  

 10 estrategias de manipulación 

 400 colps (Escola Gavina) 

 Blog Fer visible l'invisible, Eloísa Valero, INS Martí Franqués. 

 Buscar imágenes CC Flickr 

 Cine, arte y artilugios 

 Cine clásico para niños 

 Cinema en curs 

 Clipmaestro: cómo hacer un vídeo 

 Com fer bones fotos 

 Cómo hacer un cortometraje amateur 

 Comunicación Audiovisual Corvera 

 Comunicación mediática 

https://vimeo.com/60656895
https://llenguatgecinematografic.wordpress.com/
https://sites.google.com/a/sarria.epiaedu.cat/cultura-audiovisual-eps/
https://sites.google.com/a/sarria.epiaedu.cat/cultura-audiovisual-eps/
http://mitjansaudiovisualsroquetes.wikispaces.com/home
http://institut-comaudio.blogspot.com.es/
http://culturaaudiovisualroquetes.wikispaces.com/
http://filoinstitutroquetes.blogspot.com.es/
http://insroqflipped.blogspot.com.es/
http://www.contesdelmon.org/ca/
https://www.youtube.com/channel/UCvWvKU8b_CcPIX9aRqFtBXg
https://www.youtube.com/channel/UCn691l5EjQZ4DTtUQTgrC7Q
http://www.clipmetrajesmanosunidas.org/author/Institut_de_Roquetes/
http://noesunamanzana.blogspot.com/2011/11/10-estrategias-de-manipulacion.html
http://blogs.escolagavina.com/400colps/
http://fervisible.blogspot.com.es/
https://www.flickr.com/creativecommons/by-nc-nd-2.0/
http://www.cervantesvirtual.com/obra/cine-arte-y-artilugios-en-el-panorama-espanol--0/
http://olahjl2.blogspot.com.es/2010/04/cine-clasico-para-ninos.html
http://www.cinemaencurs.org/
http://clipmaestro.org/
http://www.xtec.cat/~figlesi2/digital.htm
http://ppbcblog.blogspot.com.es/2010/08/como-hacer-un-cortometraje-amateur_2795.html
http://www.iescorvera.org/camcorvera/
http://noesunamanzana.blogspot.com/
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 Construint mirades (tallers) 

 Cultura Audiovisual 

 Cultura Audiovisual ( de F. Boj) 

 Edu3.cat 

 El lenguaje del cine 

 El medio sonoro 

 El texto publicitario 

 Escuela de cine gratis 

 Fem de periodistes! 

 Foto i video en edu365 

 Fotografía en el CVC Cervantes 

 Haciendo cine 

 Internet, el cerebro y la prensa 

 La imagen fotográfica 

 Manipulados desde la infancia 

 Música libre para cine 

 Taller de podcasts en línea 

 Técnica cinematográfica 

 Trabajar la publicidad en la red 

 Web Cultura Audiovisual, Borja Riquelme, Escola-Taller Ginebró, Cardedeu. 

 Web Cultura Audiovisual, Eloi Gabriel, Escola IPSI, Barcelona. 

 

http://www.dracmagic.cat/ConstruintMirades/index.html
http://kulturaaudiovisual.blogspot.com.es/
http://audiovisualpabloserrano.blogspot.com.es/
http://www.edu3.cat/
http://www.xtec.es/~xripoll/lengua.htm
http://elmediosonoro.blogspot.com/
http://www.germancanovas.com/lengua-castellana-y-literatura-1/el-texto-argumentativo-persuasivo/la-publicidad/
http://www.youtube.com/playlist?list=PL2C1B510A10E23B11
http://www.xtec.cat/projxarxa/recursos/periodistes/index.htm
http://www.edu365.cat/videofoto/index.htm
http://cvc.cervantes.es/artes/fotografia/default.htm
http://www.fentcinema.org/es
http://blogs.elpais.com/periodismo-con-futuro/2011/10/internetcerebro.html#more
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2006/fotografia/index.html
http://noesunamanzana.blogspot.com/2011/11/manipulados-desde-la-infancia-para.html
http://institut-comaudio.blogspot.com.es/2011/04/musica-libre-para-cine.html
https://sites.google.com/site/tallereswebcast/
http://tecnicacinematografica.blogspot.com/
http://www.educacontic.es/blog/trabajar-los-textos-publicitarios-traves-de-la-red
https://sites.google.com/a/ginebro.cat/cultura-audiovisual/home
https://sites.google.com/site/ipsiculturaaudiovisual/

