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FITXA RESUM 

TÍTOL DEL TREBALL  PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL A INTERNET 

AUTOR/A AUTORS/ES:  Alumnes de 3r i 4rt d’ESO 

Coordinació del projecte: Josep M Bofarull 

Centre i localitat IES Roseta Mauri de Reus 

Curs i etapa  3r i 4rt d’ESO (2n Cicle d’ESO) 

Nombre d’alumnes 49 

Projecte presentat: Vídeos Les rutes de l’Aigua (3r ESO), vinculat al Bloc del 

Taller Audiovisuals (4rt ESO). 

RESUM DE L’EXPERIÈNCIA  

Partint de la l’idea de que el vídeo s’està convertint en el format estrella a 

Internet i que té un atractiu important com a contingut audiovisual, 

l’experiència que us presentem pretén explorar les seves possibilitats com a 

generador de continguts.  

La idea sorgeix de la necessitat de presentar i ordenar les diferents 

produccions elaborades pels alumnes al llarg dels últims quatre anys i donar 

continuïtat al projecte d’audiovisuals en el futur. De fet el treball engloba tres 

projectes en un, basat en la transversalitat de la feina  audiovisual de tres 

grups d’alumnes, segon, tercer i quart d’ESO. 

Procés de l’experiència: 

Fase I: durant el curs 2011-12, els alumnes de 4rt d’ESO van treballar, al 

llarg del darrer quadrimestre,  un projecte que donés continuïtat i coherència 

a tota la feina feta fins aleshores. Es tractava de presentar les produccions ja 

elaborades i les que es poguessin elaborar en el futur, d’una manera 

interactiva, ràpida i atractiva. Amb aquest objectiu es va crear un bloc per tal 

de recollir l’activitat del taller i donar a conèixer la feina feta al llarg del temps. 

Tanmateix, es va obrir un compte a Youtube on es van anar pujant els vídeos 

ja elaborats. 

Fase II: a banda d’ordenar la feina feta, calia començar a preparar nous 

projectes pel curs 2012-13. Es va decidir elaborar dos documentals al voltant 

de dos centres d’interès: l’evolució del Reus Medieval i la Història de l’Aigua a 

la ciutat. Ambdós projectes responen a la necessitat d’integrar l’educació 

audiovisual en el currículum dels alumnes, defugint de l’anècdota, els tòpics i 

els estereotips en la seva utilització per tal de complir amb el que ha estat 
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l’objectiu del projecte audiovisual de l’institut des del seu inici, fomentar el 

treball cooperatiu, l’observació de l’entorn i la comunicació i interrelació de 

tots els participants. 

Fase III: per tal de dur a terme la totalitat dels objectius plantejats s’han 

distribuït les tasques entre els diferents grups d’alumnes. A continuació us 

presentem, de forma resumida la traçabilitat de cadascun dels projectes. 

 Objectiu Plataforma a Internet 

2n 

d’ESO 

Elaboració d’un documental sobre el 

Reus Medieval. 

 

Google Maps. 

 

3r d’ESO 
Elaboració d’un documental sobre la 

Història de l’Aigua a Reus 

Google Maps. 

Meipi.org 

4rt 

d’ESO 

Actualització i revisió del material 

elaborat per 2n i 3r d’ESO i disseny i 

posada en marxa de les plataformes 

d’Internet. 

Bloc Wordpres.com 

Bloc Blogspot.com 

 Youtube 

MyDocumenta 

Donat que un dels objectius fonamentals que ens vam plantejar va ser 

garantir la interconnectivitat de les diferents plataformes d’Internet i com 

podeu comprovar en el llistat anterior, la complexitat del projecte augmenta en 

funció del grup d’alumnes.  

Als alumnes de segon d’ESO, se’ls hi va demanar que, a partir d’una 

documentació inicial, elaboressin un documental sobre l’evolució de la ciutat 

de Reus des del seu naixement fins el segle XV. Els textos resultants es 

pujaran  a Google Maps, dibuixant la ruta per la ciutat i serviran de base per a 

la confecció de les càpsules de vídeo. 

Els alumnes de tercer d’ESO, tenien que elaborar un documental sobre la 

Història de l’Aigua a la ciutat, a partir de la informació proporcionada per la 

web d’Aigües de Reus. El resultat són tres rutes que pretenen explorar l’ús 

quotidià de l’aigua a la ciutat. Les rutes s’han dibuixat a Google Maps i s’ha 

utilitzat la plataforma Meipi.org per presentar la totalitat del projecte.  

Tanmateix, els textos resultants són la base per elaborar les càpsules de vídeo. 
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Per últim, els alumnes de 4rt d’ESO han estat els responsables de donar 

connectivitat als dos projectes, creant un bloc de Wordpress des d’on es pot 

accedir als diferents materials elaborats. 

Com podreu comprovar, el projecte no està del tot acabat, manquen per fer les 

diferents càpsules audiovisuals tant de les rutes de l’aigua, com del Reus 

Medieval. Per això, els audiovisuals que podeu veure al bloc de worpress són 

un petit tast de la feina final que haurà d’estar acabada a finals del curs 2012-

13. 

ACCÉS AL PROJECTE: http://audiovisualsrosetamauri.wordpress.com 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES TREBALLADES  

1. Competència en comunicació lingüística 

2. Tractament de la informació i competència digital 

3. Competència social i ciutadana 

4. Competència per aprendre a aprendre 

5. Autonomia i iniciativa personal 

ÀREES CURRICULARS QUE S’HI INCLOUEN  

CIÈNCIES SOCIALS 

LLENGUA CATALANA 

LLENGUA CASTELLANA 

TECNOLOGIA 

OBJECTIUS GENERALS DE L’EXPERIÈNCIA 

1. Ordenar les produccions del taller audiovisual d’una manera pràctica,  

interactiva i atractiva. 

2. Generar continguts audiovisuals dins del marc curricular de l’alumnat. 

3. Fer visible el treball del taller audiovisual de l’institut a Internet. 

4. Experimentar amb l’adaptació de la narrativa audiovisual a la narrativa 

d’Internet. 

RECURSOS HUMANS I MATERIALS  

 1 professor de l'institut 

 Un aula amb ordinadors portàtils on es treballa amb el grup classe, tant a 

nivell de recerca d’informació com en el procés d’enregistrament dels 

programes. 

 6 micròfons per a veu PG48. Shure 

 1 taula de mescles de so XENYX 1222FY 

http://audiovisualsrosetamauri.wordpress.com/
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 2 càmeres de vídeo  

 Software informàtic: 

o XTEC-PROMTER-PROGRAMACIÓ Guions de Ràdio 

o ENERGYXT25. Editor d’àudio 

o COOL EDIT PRO. Editor d’àudio 

o VIDEOPAD VIDEO EDITOR 

CRITERIS D’AVALUACIÓ  

L’alumne/a, en acabar el taller, haurà de ser capaç de: 

1. Valorar si coneixen la teoria bàsica de la producció documental. 

2. Comprovar que utilitzen els recursos lingüístics adients. 

3. Observar si elaboren de forma bàsica un guió. 

4. Comprovar que són capaços de fer un documental. 

5. Valorar l’assistència dels alumnes a les activitats. 

6. Observar la correcta utilització de la llengua. 

7. Constatar que són capaços de treballar en equip. 

8. Valorar la creativitat. 

 


