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CULTURA AUDIOVISUAL
INS MILÀ I FONTANALS BARCELONA

Cultura audiovisual és una assignatura que es
cursa a primer i a segon de batxillerat. A primer
es fan dues hores setmanals i a segon quatre.

DOCENTS

ORGANITZACIÓ DELS
GRUPS

JOAN ESTEVE CANET

ANA SÁNCHEZ ESCOBAR

Professor superior de Música

Professora d’anglès i cultura

llicenciat en Clarinet. Ha estudiat

audiovisual a l’Institut des de

piano, composició i direcció

2019. És llicenciada en

d’orquestra, obtenint diversos premis

Comunicació Audiovisual i ha

com a intèrpret i com a compositor.

dedicat part de la seva

Ha estat director de banda durant 14

trajectòria professional a

anys. Ha estudiat fotografia,

l’àmbit de la comunicació en

fotoperiodisme i llenguatge

agències de publicitat. Ha

audiovisual. A l’INS Milà i Fontanals

cursat diversos estudis de

és professor de música des de 2007,

postgrau en el camp de la

impulsor del Projecte de Fotografia

planificació estratègica i la

de 1r d’ESO i encarregat del web i

comunicació a la UAB, la UPF i

xarxes socials del Milà.

la UOC. Els darrers anys ha
ampliat el seu enfocament
al’àmbit de l’ensenyament de
llengües estrangeres.

Cada grup classe es
divideix en dos subgrups
que treballen
alternativament
l’assignatura, amb els
dos professors que hi ha
a cada nivell. Així, el
subgrup 1r de Batxillerat
A, per exemple, al primer
trimestre fa fotografia,
mentre el subgrup B fa
imatge en moviment i al
segon trimestre canvien.
Aquesta organització és
la mateixa tant a primer
com a segon de
batxillerat, aconseguint
un acompanyament
millor i més
personalitzat de
l’alumnat.

Addicionalment, treballa com a

INÉS PERERA LEOZ

formadora d’equips docents al

Professora de Cultura audiovisual,

Departament d'Ensenyament.

Projecte de Fotografia, Dibuix tècnic i
Visual i plàstica a l'institut des de
2014. Llicenciada en Belles Arts per la
Universitat de Barcelona i diplomada
en Restauració Arqueològica a L’Escola
d’Arts i Oficis. Va ser professora de
l’Escola d’Art i Superior de Disseny de
Vic. Va participar en el programa
PLAY-REC per l’ensenyament de
gravació i edició de vídeo a
l’ensenyament secundari.
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OBJECTIUS
D'APRENENTATGE
DISTRIBUCIÓ
HORÀRIA

1.

Conèixer

els

fotogràfica

orígens

iaudiovisual,

i

fonaments

i

de

les

històrics

seves

de

les

tecnologies

interrelacions,

evolució

i

influència en el context cultural,social, artístic i comunicatiu.

A Cultura
audiovisual I es fan
dues hores
setmanals i cada
subgrup està en un
espai diferent. A
Cultura audiovisual
II es fan quatre
hores setmanals,
cosa que permet fer
una sessió de dues
hores seguides i
altres dues de
separades.

2. Reconèixer i emprar amb propietat els codis específics del llenguatge
visual

3.

Conèixer

mitjans

els

del

llenguatge

cinematogràfic,

i

analitzar

els

decomunicació,

aspectes

per

tal

estètics,

d’interpretar

expressius
els

i

tècnics

productes

dels

visuals

i

audiovisuals.

4. 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

suport

A 1r de batxillerat I
les classes
s’imparteixen a
l’aula pròpia i com a
segon espai
s’utilitza la sala
polivalent dotada
d’un bon equip
audiovisual. A 2n de
batxillerat, a més de
l’aula pròpia,
s’utilitza com a
segon espai la
biblioteca, també
amb projector propi.

especialment

televisiu i multimèdia.

5.

ESPAI

iaudiovisual,

missatges

(fotografies,

visuals
espots

i

audiovisuals

publicitaris,

de

diferent

naturalesa

animacions,

i

realitzacions

multimèdia, etc.), dinsl’àmbit de la ficció i la no ficció amb els mitjans
tecnològics a l’abast.

6.

Cercar

situacions

alternatives

tecnològiques

comunicatives

per

a

la

adequades

producció

de

a

determinades

missatges

visuals

o

audiovisuals i apreciar lesdiverses tecnologies de captació i generació
d’imatges,

com

un

mitjà

adequat

pera

l’autoexpressió,

la

creació

artística i la comunicació d’idees.

7.

Valorar

mitjans

la

importància

decomunicació

de

dels

missatges

massa

en

la

visuals

societat

i

audiovisuals

actual

i

mostrar

dels
una

actitud crítica, especialment envers els productes estereotipats, tant des
del punt de vista de la persona emissora-creadora com de la receptoraconsumidora.
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METODOLOGIA
Treballem amb la plataforma Classroom on tenim tots els
continguts, teòrics, audiovisuals i pràctics, les activitats a
realitzar

i les puntuacions que s'obtenen, amb comentaris

personalitzats
treballem
manera

de

aquesta

cada

activitat.

assignatura

des

Fonamentalment

de

la

pràctica

i

de

transversal amb les altres matèries del batxillerat

d’Arts escèniques.

A

continuació

us

deixem

alguns

exemples

del

treball

realitzat:

Curtmetratge (1r de batxillerat)

Doblatge d’àudio (1r de batxillerat)

Doblatge d’àudio (1r de batxillerat)

·

Col laboració
rodatge

de

de

“Una

l’alumnat
jornada

Gelabert”
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de

de

1r

de

dansa

batxillerat

al

Milà

amb

en

el

Cesc

