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I.- INTRODUCCIÓ 

Han passat quatre anys des de que vam iniciar el projecte 

d’audiovisuals a l’IES Roseta Mauri de Reus. Al llarg d’aquests anys hem 

treballat amb els alumnes d’ESO els diferents formats d’enregistrament de so i 

imatge amb la intenció de potenciar el tractament de la informació i la 

competència digital. 

La competència bàsica en comunicació audiovisual, recollida en el 

currículum de secundària, entén la comunicació audiovisual com un 

llenguatge amb els seus propis codis i normes de funcionament. En aquest 

sentit el projecte que us presentem a continuació pretén que l’alumnat 

aprengui a llegir i escriure missatges audiovisuals i com a conseqüència del 

coneixement que se’n deriva sigui capaç de fer un ús racional dels mitjans de 

comunicació audiovisual. 

El procés d’ensenyament-aprenentage parteix de la idea que els 

alumnes integren coneixements a partir d’experiències pràctiques de la seva 

vida quotidiana. En aquest sentit, el treball audiovisual, ens permet 

experimentar aspectes concrets del llenguatge com són l’expressió oral i 

escrita en un context diferent i engrescador.    

El projecte es va iniciar amb un taller de ràdio al curs 2008-09 i ha 

anat evolucionant fins l’actualitat, convertint-se en un taller de producció 

audiovisual. Es continua treballant amb els alumnes de 1r d’ESO en 

l’enregistrament d’un programa magazine, que combina la part teòrica i 

pràctica, tot treballant les diferents tasques en funció de les aptituds i 

característiques dels participants. La creació d’un magazine permet posar en 

pràctica els coneixements adquirits i prepara a l’alumnat per treballar amb 

altres formats als cursos següents.  

Al curs 2012-13 els alumnes de 2n, 3r i 4rt d’ESO, aprofitant les 

experiències de cursos anteriors han elaborat un projecte comú de producció 

audiovisual a Internet, on el format de documental i/o  reportatge audiovisual 

hi juga un paper fonamental. 

Donat que entenem el projecte al llarg de tota l’ESO i malgrat que no 

presentem cap producció del alumnes de 1r d’ESO, trobareu també al llarg 

d’aquest document referències constants a la tasca realitzada en aquest 

primer nivell de l’ensenyament secundari obligatori. 
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II.- CONTEXT  

En un món on els mitjans de comunicació en general i els audiovisuals 

en particular, permeten l’accés directe a una informació cada cop més global i 

on els adolescents representen el grup de població amb més impacte de les 

noves tecnologies, l’escola, com a lloc de formació i aprenentatge té una 

responsabilitat cabdal a l’hora de proporcionar visions crítiques i eines 

d’aprenentatge que permetin fer-ne un us racional i coherent. 

Aquesta reflexió determina el treball de tot el projecte que us presentem, amb 

l’objectiu essencial de formar alumnes competents en la societat del 

coneixement, capaços de fer front als reptes que imposa una societat en canvi 

constant. A partir d’aquesta idea bàsica, l’educació audiovisual ha de permetre 

als nostres alumnes fer un bon ús de les eines audiovisuals, responsable i 

creatiu, tot potenciant el treball cooperatiu, l’observació de l’entorn, la 

comunicació i la interrelació entre iguals.  

Quan ens vam plantejar la creació d’un taller d’aquestes característiques vam 

ser molt conscients que ens permetria treballar d’una manera transversal 

aspectes relacionats com a mínim amb dos conjunts curriculars: les llengües i 

les tecnologies. Per tant, el projecte fa possible treballar la comunicació, tot 

facilitant la lectura i la comprensió de textos que juntament amb les tasques 

de redacció i els aspectes tecnològics de manipulació d’equips de so i altres 

components d’enregistrament digital, completen la formació de l’alumnat  

Aquest tipus de treball permet estimular i treballar d’una manera dinàmica i 

integradora competències bàsiques com: 

 El treball en equip. 

 El debat i l'aprofundiment dels temes. 

 La comunicació oral, la utilització de la veu, l’ampliació del vocabulari, 

la capacitat d’expressió. 

 La reflexió i el respecte per l’ interlocutor. 

Tot plegat permet corresponsabilitzar  els nois i noies en una tasca que va més 

enllà de l'activitat escolar i on altres nens i adults poden avaluar el seu treball, 

tot possibilitant l'estudi, la reflexió i el debat a partir d'una fórmula que se’ns 

acudeix divertida. 

La programació que us presentem està basada directament en el concepte de 

competències bàsiques desenvolupat pel Reial Decret 1631/2006 del Ministeri 

d’Educació i Ciència, del 7 de desembre i el Decret 143/2007 de la Conselleria 
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d’Educació de la Generalitat de Catalunya, de 26 de juny, pel qual s’estableix 

el Currículum de l’ESO. 

El projecte que teniu a continuació engloba 1er, 2n, 3er i 4rt d’ESO, donat que 

són els nivells educatius on fins ara em desenvolupat el treball.  
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III.- L’EXPERÌENCIA:  

Una producció audiovisual a Internet.   

El curs 2012-13 l’IES Roseta Mauri de Reus us presenta un projecte de  

producció audiovisual a Internet.  

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. 

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. 

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 

Meipi.org 

Google Maps. 

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. 

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. 
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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 

IV.- ELS PARTICIPANTS 

El taller s’adreça a l’alumnat d’ESO que està interessat en el món dels 

mitjans de comunicació i els audiovisuals en general, amb l’objectiu general de 

donar a conèixer les seves característiques bàsiques. 

Planificat perquè l’alumne pugui conèixer de forma real els mitjans de 

comunicació, presenta d’una manera amena, aspectes genèrics, tècnics i de 

funcionament dels mitjans, tot combinant la teòrica amb la pràctica.  

Malgrat que el projecte que presentem correspon als nivells de segon, tercer i 

quart d’ESO, al llarg del primer quadrimestre de curs s’ha treball amb dos 

grups de 1er d’ESO (grups A i B), i un grup de 2n, 3er i 4rt d’ESO 

respectivament. 

En total l’experiència resultant que us presentem l’han dut a terme 16 

alumnes de 2n d’ESO, 18 de 3r i 15 de 4rt. 

V.- LES 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 

VI.- ELS RECURSOS 

 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 

 2 càmeres de vídeo  

http://audiovisualsrosetamauri.wordpress.com/
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 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 

VII.- LA METODOLOGIA 

La metodologia en la que es basa el projecte es planteja des de la 

transversalitat, és a dir intenta implicar al màxim de matèries curriculars dels 

alumnes, sent les més significatives les llengües, les ciències socials , la 

tecnologia i la informàtica. Per tal de poder treballar aquesta transversalitat 

hem decidit partir de les Competències Bàsiques com a eix vertebrador de tot 

el procés. 

En tant que parlem de mitjans de comunicació, la competència estrella del 

nostre projecte és la comunicativa lingüística i audiovisual.  

Mantenim una metodologia basada en el treball en equip, activa i 

experimental, amb l’objectiu essencial de saber comunicar oralment, per escrit 

i amb els llenguatges audiovisuals la informació. En tant que el projecte 

pretén potenciar la capacitat creativa dels alumnes, aquests han de decidir, la 

temàtica i tipologia dels textos a treballar, les seves estructures i l’espai on 

volen gravar els programes radiofònics i audiovisuals. 

Amb els alumnes de primer es treballen els recursos lingüístics davant el 

micròfon i l’elaboració correcta d’escrits i redactats senzills. A cada sessió de 

treball l’alumnat llegeix davant del micròfon un redactat que li ha estat 

encarregat a la classe anterior (curt, de no més de 8 o 10 línies), la gravació 

s’escolta en comú i cadascun dels seus companys hi fan les aportacions que 

creuen més adients, finalment els professors acaben de matisar elements de 

dicció, redactat, entonació, to de veu etc. Amb això s’aconsegueix que els 

alumnes s’acostumin a enregistrar els treballs que van fent alhora que es 

potencia l’esperit crític davant les pròpies produccions i s’accepten les 

crítiques dels altres. Al final del quadrimestre es produeix un programa de 

ràdio comú a partir de diferents textos seleccionats. 

Amb els alumnes de segon, tercer i quart comencem a treballar de forma 

gradual la producció de programes de ràdio i audiovisuals. Aquests dividits en 

quatre grups de treball elaboren un guió radiofònic i/o audiovisual amb la 

supervisió del professor i l’ajut d’unes plantilles per a recollir la informació. 
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Posteriorment enregistren els programes i se’n fa una valoració crítica dels 

resultats. 
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VIII.- ELS OBJECTIUS  GENERALS 

1. Aconseguir la competència comunicativa oral, escrita i audiovisual en 

català per comunicar-se amb els altres, per aprendre (en la cerca i 

elaboració d’informació, i en la transformació dels coneixements), per 

expressar les opinions i concepcions personals, apropiar-se i transmetre 

les riqueses culturals i satisfer les necessitats individuals i socials.  

2. Aconseguir la competència en la llengua catalana com a vehicle de 

comunicació parlada o escrita, per a la construcció dels coneixements, per 

al desenvolupament personal i l’expressió, i per a la seva participació en les 

creacions culturals.  

3. Utilitzar amb autonomia i esperit crític els mitjans de comunicació social i 

les tecnologies de la informació i comunicació per obtenir, interpretar, 

elaborar i presentar en diferents formats informacions, opinions i 

sentiments diversos i per participar en la vida social.  

4. Interaccionar, expressar-se i comprendre oralment, per escrit o 

audiovisualment de manera coherent i adequada als contextos acadèmic, 

social i cultural, adoptant una actitud respectuosa i de cooperació.  

5. Manifestar una actitud receptiva, interessada i de confiança en la pròpia 

capacitat d’aprenentatge i d’us de les llengües i participar activament en el 

control i avaluació del propi aprenentatge i el dels altres.  

ESPECÍFICS PER CURS 

1r ESO 

1. Escriure textos de tipologia diversa i pertanyents a àmbits de relació 

multidireccionals sobre diferents temes, utilitzant recursos adequats de 

cohesió i coherència.  

2. Utilitzar amb una autonomia i un esperit crític progressius els mitjans de 

comunicació social i les tecnologies de la informació per a obtenir, 

interpretar i valorar informacions de diversos tipus i opinions diferents.  

3. Emprar autònomament estratègies d’organització per al treball individual o 

de grup i tècniques d’estudi, investigació i recollida de dades com la 

consulta de diccionaris i enciclopèdies, el maneig i la creació de fitxes i 

fitxers, el subratllat de textos, la confecció d’esquemes i resums, i també 

iniciar-se en el coneixement de recursos per a l’aprenentatge i l’estudi que 

ofereixen les noves tecnologies (especialment Internet). 
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4. Comprendre discursos orals i escrits (narratius, descriptius, prescriptius, 

exposició d’opinions, conversacionals), captant les idees essencials, induint 

dades no explícits, reconeixent les seves característiques estructurals i 

pragmàtiques i expressant opinions personals raonades.  

5.  Produir textos d’intenció o d’observació literària i valorar la creativitat i la 

innovació.  

6. Aplicar amb una certa autonomia els coneixements sobre la llengua i les 

normes de l’ús lingüístic per a comprendre textos orals i escrits i per a 

escriure i parlar amb adequació, coherència, cohesió i correcció.  

7.  Manifestar una actitud receptiva, interessada i de confiança en la pròpia 

capacitat d’aprenentatge i d’us de les llengües i participar activament en el 

control i avaluació del propi aprenentatge i el dels altres.  

2n ESO 

1. Utilitzar amb autonomia i amb esperit crític els mitjans de comunicació 

social i les tecnologies de la informació per obtenir, interpretar i valorar 

informacions de diversos tipus i opinions diferents.  

2. Aprendre a gestionar la informació (cerca, selecció i organització de les 

dades), interpretar-la i valorar-la de manera crítica, i transmetre-la als 

altres de manera organitzada i intel·ligible. 

3. Fer servir les noves tecnologies de la informació i de la comunicació per a 

la gestió i l’anàlisi de dades, la presentació de treballs i d’informes.  

4. Emprar la llengua amb coherència, cohesió, propietat i correcció, aplicant 

els criteris que estableix la gramàtica per a cada cas, i fent ús d’una 

ortografia correcta.  

3er ESO  

1.Conèixer l’estructura dels mitjans de comunicació social, les seves classes, 

el llenguatge que fan servir i les tipologies de programes, i saber-los valorar 

sempre amb esperit crític i amb la voluntat de treure’n informació.  

2.Comprendre i analitzar textos de caràcter narratiu, descriptiu, explicatiu, 

argumentatiu, conversacional i directiu.  

3.Produir textos orals i escrits coherents, correctes i adequats a les diverses 

situacions i necessitats comunicatives.  

4. Proporcionar coneixements i destreses per a la recerca d'informació 

rellevant. 
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5. Adquirir habilitats per a la reutilització de la informació en la producció de 

textos orals i escrits propis. 

6. Descobrir tècniques narratives i descriptives. 

7. Valorar l’ús del diccionari com a element adequat per al coneixement del 

significat de les paraules. 

8. Utilitzar adequadament les biblioteques i Internet. 

9. Recórrer a suports electrònics en el procés d'escriptura. 

10. Preparar presentacions i exposicions davant dels altres i fer-les. 

11.Fer debats i discussions en grup acceptant i valorant les aportacions de 

cadascú. 

12. Dur a terme activitats en grup arribant a conclusions que puguin ser 

acceptades per tothom. 

4rt ESO 

1. Desenvolupar continguts per a Internet, incorporant recursos multimèdia i 

aplicant estàndards d’accessibilitat. 

2. Capturar, editar i muntar fragments de vídeo amb àudio. 

3. Cooperar i respectar de forma crítica envers les diferències d’opinió en les 

situacions de treball cooperatiu 

4. Assumir les responsabilitats i la coavaluació dels processos i dels resultats 

en les situacions de treball cooperatiu. 

5. Cercar informació per comprendre i ampliar el contingut dels missatges, 

utilitzant estratègies prèvies a la cerca i amb el recurs de fonts diverses: 

escrites: bibliografia especialitzada, en suport digital, fonts audiovisuals i 

electròniques d’informació i comunicació: documentals, reportatges, webs i 

altres. 

6. Planificar per aconseguir coherència en les relacions internes i externes 

dels continguts  de textos orals, escrits i audiovisuals: documentació, pluja 

d’idees i la seva selecció i ordenació. 

7. Elaborar i organitzar el missatge audiovisual, combinant text i paraules 

amb els altres recursos visuals, icònics i sonors. 

8. Acceptar l’error com a part del procés d’aprenentatge i actitud positiva de 

superació. 
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9. · Prendre decisions a partir de la reflexió i fer propostes de millora. 

10. · Desenvolupar estratègies de planificació i execució en les tasques 

quotidianes. 

IX.- ELS CONTINGUTS 

1r ESO  

1. Identificació de l’estructura comunicativa dels missatges: les intencions de 

l’emissor i l’ordre i jerarquia de les idees expressades. 

2. Producció de textos orals, escrits i audiovisuals amb intencions 

comunicatives diverses i de diferents contextos d’espai i temps: narratius 

descriptius.  

3. Composició de textos orals, escrits (en suport paper o digital) i audiovisuals 

propis de l’àmbit acadèmic, especialment resums, exposicions senzilles y 

conclusions sobre les tasques i aprenentatges fets amb atenció especial als 

narratius, descriptius i  expositius. 

4. Lectura en veu alta amb dicció, entonació i ritme adequats a la situació 

comunicativa  i la seva funció, usant els recursos TIC (enregistrament de 

veu) i els mitjans de comunicació (ràdio). 

5. Lectura en veu alta amb dicció, entonació i ritme correctes (interpretant els 

signes de puntuació de forma apropiada), tot incidint en el posicionament 

del lector respecte del text llegit.  

6. Estructuració del text en relació amb els aspectes formals i seguiment de 

les normes bàsiques de presentació dels treballs escrits.  

7. Ús de tècniques de tractament textual amb les TIC: processadors de text, 

diccionaris electrònics. 

8. Interès per la bona presentació dels textos escrits, orals i audiovisuals, tant 

en suport paper com digital, amb respecte a les normes gramaticals, 

ortogràfiques. tipogràfiques i dels elements icònics utilitzats.  

2n ESO 

1. Anàlisi pautada i interpretació dels diferents codis informatius que es 

troben en un missatge audiovisual: paraula, text, elements icònics, so. 

2. Identificació de l’estructura comunicativa dels missatges: les intencions de 

l’emissor i l’ordre i jerarquia de les idees expressades.  
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3. Producció de textos orals, escrits i audiovisuals amb intencions 

comunicatives diverses i de diferents contextos d’espai i temps: expositius 

de fets, explicatius d’idees i conceptes, instructius i argumentatius.  

4. Lectura en veu alta amb dicció, entonació i ritme adequats a la situació 

comunicativa i la seva funció, amb la possibilitat d’usar els recursos de les 

TIC (enregistrament de veu) i els mitjans de comunicació (ràdio).  

5. Lectura en veu alta amb dicció, entonació i ritme correctes (interpretant els 

signes de puntuació de forma apropiada), tot incidint en el posicionament 

del lector respecte del text llegit.  

6. Procediment de planificació per aconseguir coherència en les relacions 

internes i externes dels continguts de textos orals, escrits i audiovisuals: 

documentació, pluja d’idees, i la seva selecció i ordenació.  

7. Utilització d’esquemes senzills en l’estructuració dels textos orals, escrits i 

audiovisuals que ajudin a l’estructuració de les idees.  

8. Procediment de textualització i revisió per aconseguir coherència dels 

continguts de textos orals, escrits i audiovisuals.  

9. Adequació dels textos al registre formal i acadèmic, tot defugint els usos 

col·loquials quan la situació comunicativa del missatge ho requereixi.  

10. Ús de tècniques de tractament textual amb les TIC: processadors de text, 

programes de presentació, diccionaris electrònics, correctors.  

11. Interès per la bona presentació dels textos escrits i audiovisuals, tant en 

suport paper com digital, amb respecte a les normes gramaticals, 

ortogràfiques, tipogràfiques i dels elements icònics utilitzats. 

3er ESO 

1. Producció de textos orals, escrits i audiovisuals amb intencions 

comunicatives diverses i de diferents contextos d’espai i temps: expositius, 

persuasius, predictius i dels gèneres periodístics (notícia, crònica, reportatge, 

entrevista, opinió).  

2. Presentació ordenada i clara d’informacions elaborades en les activitats 

acadèmiques amb l’ús dels mitjans i tecnologies de la informació i la 

comunicació, amb atenció especial al llenguatge audiovisual que cal utilitzar 

per a una comunicació eficaç. 
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3. Lectura en veu alta amb dicció, entonació i ritme correctes (interpretant els 

signes de puntuació de forma apropiada), tot incidint en el posicionament del 

lector respecte del text llegit.  

4. Procediment de planificació per aconseguir coherència en les relacions 

internes i externes dels continguts de textos orals, escrits i audiovisuals: 

documentació, pluja d’idees i la seva selecció i ordenació.  

5. Elaboració i organització del missatge audiovisual: combinació del text i les 

paraules amb els altres recursos visuals, icònics i sonors.  

6. Interès per la bona presentació dels textos escrits i audiovisuals, tant en 

suport paper com digital, respectant les normes gramaticals, ortogràfiques, 

tipogràfiques i dels elements icònics utilitzats 

7. Actitud de cooperació i respecte crític envers les diferències d’opinió en les 

situacions de treball compartit.  

8. Assumpció de les responsabilitats i coavaluació dels processos i dels 

resultats en les situacions de treball compartit. 

4rt ESO 

1. Producció de continguts per a Internet amb la incorporació de diferents 

recursos tot garantint el seu accés. 

2. Captura, edició i muntatge de fragments de vídeo amb àudio. 

3. Actitud de cooperació i respecte crític envers les diferències d’opinió en les 

situacions de treball compartit.  

4. Assumpció de les responsabilitats i coavaluació dels processos i dels 

resultats en les situacions de treball compartit. 

5. Procediment de cerca d’informació per comprendre i ampliar el contingut 

dels missatges utilitzant fons diverses. 

6. Procediment de planificació per aconseguir coherència en les relacions 

internes i externes dels continguts de textos orals, escrits i audiovisuals: 

documentació, pluja d’idees i la seva selecció i ordenació.  

7. Elaboració i organització del missatge audiovisual: combinació del text i les 

paraules amb els altres recursos visuals, icònics i sonors.  

8. Acceptació de l’error com a part del procés d’aprenentatge i actitud positiva 

de superació. 

9. Desenvolupament d’estratègies de treball i la seva execució. 
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X.- LA SEQÜENCIACIÓ GENERAL DE CONTNGUTS 

La següent seqüenciació recull bona part de les competències bàsiques explicitades anteriorment. Per raons obvies de temps, 
infraestructures ens hem vist obligats a programar objectius i plantejaments molt menys ambiciosos per aquest curs acadèmic i esperem 

poder complir-ne la totalitat en futures edicions de l’optativa de 1er i les alternatives de 2n, 3er i 4rt.. 

PROGRAMACIÓ AULA 1er ESO: 

UD 1: QUÈ ÉS LA RÀDIO ?. CARACTERÍSTIQUES DEL MEDI 

OBJECTIUS COMPETÈNCIES CONTINGUTS ACTIVITATS 
RELACIÓ AMB 

ALTRES MATÈRIES 

CRITERI DE 

QUALIFICACIÓ 

MATÈRIA 

1. C

Conèixer els elements 

claus del medi radiofònic 

 

 
2. D

Descriure les 

característiques de la 

ràdio. 

 

 
3.  

Potenciar la comprensió 

de textos. 

 

 
 

Competència en 
comunicació 

lingüística 

 

 

Conceptes: 

El principi de comunicació. 

El llenguatge radiofònic. 
 

 

Procediments: 

Exercici de comunicació 

oral. 
Exercici les característiques 

del mitjà. 

 

 

 

Actituds 
Interès pels continguts 

treballats a l’aula. 

Interès per millorar el 

procés de comunicació. 

D’iniciació / diagnosis 

Ciències Socials 

Llengua Catalana 

 

40% Activitats 

40% Projecte finals 

20% Actitud 

Conèixer tècniques i 

mecanismes 

lingüístics que 

permeten l’ampliació 

del vocabulari i la 
relació entre elles de 

paraules ja 

conegudes. 

Preguntes de 

coneixements previs 
 

Competència per 

aprendre a aprendre 
De desenvolupament ESPAIS 

Repassar continguts 
abans de tractar-ne 

de nous. 

Lectura de la unitat 1 

del manual d’estil. 

Exercicis d’expressió 

oral i lectura. 

Aula ordinària 

Aula d’informàtica 

Tractament de la 

informació i 

competència digital 

D’avaluació RECURSOS 

Adquirir habilitats 

per a la reutilització 

de la informació en 

la producció de 

textos orals i escrits 

propis. 

Valoració dels 

exercicis de classe. 

Manual d’Estil Fem 

Ràdio 1er d’ESO 

Textos periodístics. 

Audicions de 
programes de ràdio. 
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UD 2: COM ES FA UN PROGRAMA DE RÀDIO ? 

OBJECTIUS COMPETÈNCIES CONTINGUTS ACTIVITATS 
RELACIÓ AMB 

ALTRES MATÈRIES 

CRITERI DE 

QUALIFICACIÓ 

MATÈRIA 

1. Potenciar el treball en 
grup. 

 

 

2. Millorar la capacitat de 

redacció. 

 
 

3. Conèixer i distingir les 

funcions dels diferents 

professionals del món de 

la ràdio. 

 
 

 

 

 

Competència en 

comunicació 

lingüística 
 

 
Conceptes: 

Professionals de la radio 

(productors, guionistes, 
locutors, tècnics de so) 

Aspectes tècnics de l’estudi 

de ràdio. 

 

 

Procediments: 
Repartiment de rols entre 

els alumnes. 

Breu pràctica de 

manipulació de  la taula de 

so. 

 
 

Actituds 

Interès pels continguts 

treballats a l’aula. 

Interès per millorar el 
procés de comunicació. 

D’iniciació / diagnosis 

Ciències Socials 

Llengua Catalana 

 

40% Activitats 

40% Projecte finals 

20% Actitud 

Augmentar l'ús del 

llenguatge en general  

Preguntes de 

coneixements previs 
 

Competència per 

aprendre a aprendre 
De desenvolupament ESPAIS 

Repassar continguts 

abans de tractar-ne 

de nous. 

Lectura de la unitat 1 

del manual d’estil. 

Pràctica de taula de 

so. 

Aula ordinària 

Aula d’informàtica 

Tractament de la 

informació i 

competència digital 

D’avaluació RECURSOS 

Recórrer a suports 

electrònics en el 

procés d'escriptura. 

Seguiment en 

l’adquisició de 
coneixements. 

Manual d’Estil Fem 

Ràdio 1er d’ESO 
Estudi de gravació. 
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UD 3: ELS FORMATS RADIOFÒNCS 

OBJECTIUS COMPETÈNCIES CONTINGUTS ACTIVITATS 
RELACIÓ AMB 

ALTRES MATÈRIES 

CRITERI DE 

QUALIFICACIÓ 

MATÈRIA 

1. Potenciar  la 

comprensió de textos. 

2. Millorat l’expressió oral 
i escrita. 

3. Millorar la capacitat 

comunicativa. 

4. Conèixer els diferents 

formats de textos. 

 
 

 

Competència en 

comunicació 
lingüística 

 

 

Conceptes: 

La narració. 

La descripció. 

La notícia 
El reportatge 

L’entrevista 

El magazine 

 

 
Procediments: 

Lectura i anàlisi del 

diferents formats. 

Redacció i lectura de 

produccions pròpies en els 

diferents formats. 
 

 

Actituds 

Respecte per les 

produccions dels altres. 

Interpretació objectiva de la 
informació. 

 

D’iniciació / diagnosis 

Ciències Socials 

Llengua Catalana 

 

40% Activitats 

40% Projecte finals 

20% Actitud 

Emmarcar les 

pròpies creacions en 

els gèneres i 
tipologies que es 

presenten. 

Preguntes de 

coneixements previs 
 

Competència per 

aprendre a aprendre 
De desenvolupament ESPAIS 

Repassar continguts 

abans de tractar-ne 

de nous. 

 

Comprendre i 
compondre textos 

com a mitjà per a 

optimitzar 

l'aprenentatge 

lingüístic. 

Lectura de la unitat 1 

del manual d’estil. 

Redacció i lectura de 
textos de producció 

pròpia. 

 

Aula ordinària 
Aula d’informàtica 

Tractament de la 

informació i 

competència digital 

D’avaluació RECURSOS 

Descobrir tècniques 

narratives i 

descriptives. 

Valoració de les 

produccions.. 

Manual d’Estil Fem 

Ràdio 1er d’ESO 

Estudi de gravació 

Autonomia i 

iniciativa personal 

Preparar 

presentacions i 

exposicions davant 

dels altres i fer-les 
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UD 4: ESCRIURE, LLEGIR, PRESENTAR 

OBJECTIUS COMPETÈNCIES CONTINGUTS ACTIVITATS 
RELACIÓ AMB 

ALTRES MATÈRIES 

CRITERI DE QUALIFICACIÓ 

MATÈRIA 

1. Potenciar la 

comprensió de 

textos. 

 

 

2. Millorar 
l’expressió 

oral i escrita. 

 

 

3. Millorar la 

capacitat 
comunicativa. 

 

 

Confeccionar  

un magazine. 

Competència en 

comunicació lingüística 

 

 

Conceptes: 

Redacció i confecció dels 

diferents apartats d’un 

magazine. 

Estructura lineal de la 
frase. 

Exercicis per a una bona 

locució. 

Pla de treball: confecció 

del programa. 
 

Procediments: 

Elaboració del guió i 

repartiment de tasques. 

Redacció i assaig dels 

textos produïts. 
Gravació del programa. 

Audició del programa. 

 

 

Actituds 

Respecte per les 
produccions dels altres. 

Interpretació objectiva de 

la informació. 

D’iniciació / diagnosis 

Ciències Socials 

Llengua Catalana 

 

40% Activitats 

40% Projecte finals 

20% Actitud 

Emmarcar les pròpies 

creacions en els gèneres i 

tipologies que es presenten. 

Preguntes de 

coneixements previs 
 

Competència per 

aprendre a aprendre 
De desenvolupament ESPAIS 

Representar el món per 

mitjà del llenguatge. 
 

Comprendre i compondre 
textos com a mitjà per a 

optimitzar l'aprenentatge 

lingüístic. 

Lectura de la unitat 1 

del manual d’estil. 

Redacció i lectura de 

textos. de producció 

pròpia. 
Gravació i audició del 

programa. 

 

Aula ordinària 

Aula d’informàtica 

Estudi de gravació. 

Tractament de la informació i competència digital D’avaluació RECURSOS 

Adquirir habilitats per a la reutilització de la informació 

en la producció de textos orals i escrits propis 

Valoració de les 

produccions finals. 

Manual d’Estil Fem Ràdio 1er 

d’ESO 

Estudi de gravació. 
Autonomia i iniciativa personal 

Preparar presentacions i exposicions davant dels altres i 

fer-les 

Competència social i ciutadana 

Fer debats i discussions en grup acceptant i valorant les 

aportacions de cadascú. 

Dur a terme activitats en grup arribant a conclusions 
que puguin ser acceptades per tothom. 
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PROGRAMACIÓ AULA 2n ESO: 

 

 

UD 1: EL GUIÓ AUDIOVISUAL 

OBJECTIUS COMPETÈNCIES CONTINGUTS ACTIVITATS 
RELACIÓ AMB 

ALTRES MATÈRIES 

CRITERI DE 

QUALIFICACIÓ 

MATÈRIA 

1. D
Descriure un guió 

audiovisual.. 

 

 

2.  

Proporcionar 
coneixements i destreses 

per a la recerca 

d'informació rellevant. 

 

 

3.  
Descobrir tècniques 

narratives i descriptives. 

 

Competència en 
comunicació 

lingüística 

 

 

Fets i conceptes: 

Què és el guió? 

Fases en la redacció del 
guió: literària, de treball, 

tècnica i gràfica. 

L’escaleta o sinopsis tècnica 

de producció,. 

 

 
 

Procediments: 

Visionat d’un vídeo curt i 

explicació de les diferents 

seqüències i escenes. 
 

 

 

Valors, normes i actituds 

Respecte per les opinions 

dels altres. 
Interpretació objectiva de la 

informació. 

Interès per les 

característiques del mitjà 

audiovisual. 

D’iniciació / diagnosis 

Ciències Socials 

Llengua Catalana 

 

40% Activitats 

40% Projecte finals 

20% Actitud 

Conèixer tècniques i 

mecanismes 

lingüístics que 

permeten l’ampliació 

del vocabulari i la 
relació entre elles de 

paraules ja 

conegudes. 

 

Preguntes de 

coneixements previs 
 

Competència per 
aprendre a aprendre 

De desenvolupament ESPAIS 

Repassar continguts 

abans de tractar-ne 

de nous. 

Lectura de la unitat 1 

del manual d’estil. 

Visionat d’un vídeo 
curt. 

Taller d’audiovisuals. 

Tractament de la 

informació i 
competència digital 

D’avaluació RECURSOS 

Adquirir habilitats 

per a la reutilització 

de la informació en 

la producció de 

textos orals i escrits 

propis. 

 

Posta en comú i 

discussió dels 

elements del guió 

audiovisual. 

Guió de Treball: 

Projectes audiovisuals. 

Vídeo curt. 
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UD 2: EL REUS MEDIEVAL 

OBJECTIUS COMPETÈNCIES CONTINGUTS ACTIVITATS 
RELACIÓ AMB 

ALTRES MATÈRIES 

CRITERI DE 

QUALIFICACIÓ 

MATÈRIA 

1. D

Descriure  els elements 

bàsics que conformen el 
Reus medieval. 

 

 

2.  

Proporcionar 

coneixements i destreses 
per a la recerca 

d'informació rellevant. 

 

 

 
3.  

Adquirir habilitats per a 

la reutilització de la 

informació en la 

producció de textos orals i 

escrits propis. 
 

Competència en 

comunicació 

lingüística 
 

 
Fets i conceptes: 

El naixement de la ciutat de 

Reus. 
La seva evolució al llarg del 

segles XII a XV. 

Els diferents canvis 

urbanístics de la ciutat. 

 
 

 

Procediments: 

Lectura del material 

bibliogràfic proporcionat. 

Cerca d’informació a 
Internet. 

 

 

 

Valors, normes i actituds 

Respecte per les opinions 
dels altres. 

Interpretació objectiva de la 

informació. 

Interès per les 

característiques del Reus 
Medieval. 

D’iniciació / diagnosis 

Ciències Socials 

Llengua Catalana 

 

40% Activitats 

40% Projecte finals 

20% Actitud 

Conèixer tècniques i 

mecanismes 
lingüístics que 

permeten l’ampliació 

del vocabulari i la 

relació entre elles de 

paraules ja 

conegudes. 
 

Preguntes de 
coneixements previs 

 

Competència per 

aprendre a aprendre 
De desenvolupament ESPAIS 

Repassar continguts 

abans de tractar-ne 
de nous. 

Lectura del material 

proporcionat.. 

Elecció dels elements 

històrics a treballar. 

Taller d’audiovisuals. 

Tractament de la 

informació i 

competència digital 

D’avaluació RECURSOS 

Descobrir les 

característiques que 

ha de presentar un 

missatge perquè es 

pugui considerar 

text. 

 

Posta en comú i 
discussió dels 

elements històrics a 

seleccionar.  

Reus  la formació d’una 

ciutat. Reus. 1986. 
Josep M. Gort i 

Ezequiel Gort 

Power Point. El Reus 

medieval. 
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UD 3: ESTRATÈGIES DE FILMACIÓ 

OBJECTIUS COMPETÈNCIES CONTINGUTS ACTIVITATS 
RELACIÓ AMB 

ALTRES MATÈRIES 

CRITERI DE 

QUALIFICACIÓ 

MATÈRIA 

 

1. Adquirir habilitats per 

la utilització correcta del 

llenguatge fílmic. 

 
 

2. Utilitzar 

adequadament les 

càmeres de vídeo. 

 
 

3. Recórrer a suports 

electrònics en el procés 

d'escriptura. 

 

Competència en 
comunicació 

lingüística 

 

 

Fets i conceptes: 
Enquadraments i altres 

regles de composició. 

Tipus de plans. 

Angulacions 

 
 

 

Procediments: 

Redacció del guió 

Elecció de músiques i sons 

amb la corresponent 
qualitat auditiva i la seva 

adequació al guió. 

 

 

Valors, normes i actituds 

Respecte per les opinions 
dels altres. 

Interpretació objectiva de la 

informació. 

Interès per la recerca i 

tractament de la 
informació. 

D’iniciació / diagnosis 

Ciències Socials 

Llengua Catalana 

 

40% Activitats 

40% Projecte finals 

20% Actitud 

Augmentar l'ús del 

llenguatge en 

general. 

Reconèixer tipologies 

literàries diverses i 
emprar-les a l’hora 

de fer les nostres 

creacions.  

 

Preguntes de 

coneixements previs 
 

Autonomia i 

iniciativa personal 
De desenvolupament ESPAIS 

Analitzar i resoldre 

problemes, traçar 

plans i emprendre 

processos de decisió. 

 

Lectura de la unitat 1 
del manual d’estil. 

 

Taller d’audiovisuals. 

Competència 

artística i cultural 

 

D’avaluació RECURSOS 

Crear textos 

expressant-hi els 

continguts que ens 

semblin més 

interessants. 

Posta en comú i 

discussió dels 

elements musicals i 
sonors i la seva 

adequació al guió 

proposat.  

Guió de Treball: 
Projectes audiovisuals 
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UD 4: LA PRODUCCIÓ D’UN DOCUMENTAL 

OBJECTIUS COMPETÈNCIES CONTINGUTS ACTIVITATS 
RELACIÓ AMB 

ALTRES MATÈRIES 

CRITERI DE 

QUALIFICACIÓ 

MATÈRIA 

1.Potenciar la 
comprensió de 

textos. 

2.Millorar l’expressió 

oral. 

3.Millorar la capacitat 

comunicativa. 
4.Conèixer les fases per 

realitzar un 

storyboard.. 

Competència en 

comunicació 

lingüística 

 

Fets i conceptes 

1.La storyboard 
1.1.Narració. 

1.2.Presses 

1.3.Tipus de plans 

1.4.Moviment de 

càmera 

1.1.Dibuix i imatge 
Procediments 

Recerca d’informació 

Elaboració d’un guió 

provisional. 

Recerca d’exteriors 

Recerca de músiques i 

efectes 

Assajos de veu i locucions. 

 

Valors, normes i actituds  

 

 Respecte per les opinions 
dels altres quan es treballa 

en grup. 

Interès per aprendre el 
llenguatge i els conceptes 

bàsics de filmació. 

 Interpretació objectiva 

de la informació. 

D’iniciació / diagnosis 

Ciències Socials 
Llengua Catalana 

 

40% Activitats 

40% Projecte finals 

20% Actitud 

Adquirir el 

vocabulari relacionat 

amb el rodatge,  
redacció de textos i 

en l’expressió oral.  

 

Preguntes de 
coneixements previs 

Aprendre a 
aprendre 

De desenvolupament ESPAIS 

Valorar la 

importància de la 

storyboard i la seva 

repercussió en el 

desenvolupament del 
projecte . 

✎Productors: Recerca 

d’informació. 

✎Guionistes: Anàlisi  i 
pre-elaboració de 

guions. 

✎Locutors: pràctiques 

locució. 

✎Tècnics de so: recerca 
de música, efectes i 

caretes. 

Fotografia: recerca 

d’exteriors, situacions... 

Taller d’audiovisuals. 

 

D’avaluació RECURSOS 

 

Guió de Treball: 

Projectes audiovisuals 
Càmeres de gravació. 



 

  24 
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L’AUDIOVISUAL L’ESCOLA. UNA EINA DE TREBALL. 

 

 

 

 

 

UD 5: EL PROJECTE DE DOCUMENTAL 

OBJECTIUS COMPETÈNCIES CONTINGUTS ACTIVITATS 
RELACIÓ AMB 

ALTRES MATÈRIES 

CRITERI DE 

QUALIFICACIÓ 

MATÈRIA 

1.Elaborar el documental 
del Reus Medieval 

 

 

2. Dur a terme 

activitats en grup 

arribant a conclusions 
que puguin ser 

acceptades per tothom. 

 

 

 

3. Preparar presentacions 
i exposicions davant 

dels altres i fer-les. 

 

Competència social 

i ciutadana 
Fets i conceptes: 

Passos del guió: 

Documentació 
Selecció continguts 

Elaboració de l’esquema 

Diagrama del guió 

(estructura narrativa) 

Redacció 

 
Procediments: 

Elaboració del guió i 

l’storyboard 

Redacció d’entrevistes. 

Recerca d’exteriors i proves 
de filmació. 

 

 

Valors, normes i actituds 

Millora en l’ús de la 

llengua. 
Respecte per les opinions 

dels altres. 

Interpretació objectiva de la 

informació. 

 

D’iniciació / diagnosis 

Ciències Socials 
Llengua Catalana 

Tecnologia 

 

40% Activitats 

40% Projecte finals 

20% Actitud 

Tenir present la 

importància i la 

utilitat del treball en 
equip per dur a 

terme el projecte.. 

 

Preguntes de 
coneixements previs 

Autonomia i 
iniciativa personal 

De desenvolupament ESPAIS 

Analitzar i resoldre 

problemes, traçar 

plans i emprendre 

processos de decisió. 

 

Lectura de la 

documentació 

proporcionada. 
Confecció del guió. 

Recerca de músiques i 

efectes sonors. 

Taller d’audiovisuals 

Tractament de la 

informació i 

competència digital  

D’avaluació RECURSOS 

Relacionar 

llenguatge verbal i 

missatge visual en la  

confecció d’un 

documental.  

 

Posta en comú i 

discussió de 

l’estructura narrativa 

i la seva adequació al 
guió proposat. 

Guió de Treball: 

Projectes audiovisuals 

Càmeres de gravació. 



 

  25 
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L’AUDIOVISUAL L’ESCOLA. UNA EINA DE TREBALL. 

 

UD 6: FEM EL DOCUMENTAL 

OBJECTIUS COMPETÈNCIES CONTINGUTS ACTIVITATS 
RELACIÓ AMB 

ALTRES MATÈRIES 

CRITERI DE 

QUALIFICACIÓ 

MATÈRIA 

1. Rodar el documental 
del Reus Medieval. 

 

 

2. Dur a terme activitats 

en grup arribant a 

conclusions que puguin 
ser acceptades per 

tothom. 

 

 

 
3. Preparar presentacions 

i exposicions davant dels 

altres i fer-les. 

 

Competència social 

i ciutadana 

Fets i conceptes: 

Concepte d’estructura 

narrativa. 
L’storyboard: 

* Narració 

*Presses, tipus de pla, 

moviment de càmera. 

* Dibuix i imatge. 

Estratègies de filmació: 
*Enquadrament i altres 

regles de composició. 

*Línies de composició. 

*Tipus de plans. 

*Angulacions. 

 
Procediments: 

Filmació de les seqüències 

exteriors. 

Filmació d’exteriors. 

Visionat dels resultats. 
Edició del material filmat. 

Elecció definitiva de 

músiques i efectes sonors. 

 

Valors, normes i actituds 

Millora en l’ús de la 
llengua. 

Respecte per les opinions 

dels altres. 

Interpretació objectiva de la 

informació. 
 

D’iniciació / diagnosis 

Ciències Socials 
Llengua Catalana 

Tecnologia 

 

40% Activitats 

40% Projecte finals 

20% Actitud 

Tenir present la 
importància i la 

utilitat del treball en 

equip per dur a 

terme el projecte.. 

 

Preguntes de 

coneixements previs 

Autonomia i 

iniciativa personal 
De desenvolupament ESPAIS 

Analitzar i resoldre 

problemes, traçar 

plans i emprendre 

processos de decisió. 

 

Lectura de la 
documentació 

proporcionada. 

Procés de filmació. 

Inserció de músiques i 

efectes sonors. 

Taller d’audiovisuals 

Tractament de la 

informació i 

competència digital  

D’avaluació RECURSOS 

Relacionar 

llenguatge verbal i 

missatge visual en la  

confecció d’un 

documental.  

 

Posta en comú i 

discussió del resultat 

final i la seva 

adequació al guió 
proposat. 

Guió de Treball: 

Projectes audiovisuals 

Càmeres de gravació.. 
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L’AUDIOVISUAL L’ESCOLA. UNA EINA DE TREBALL. 

 PROGRAMACIÓ AULA 3r ESO: 

UD 1: LA HISTÒRIA DE L’AIGUA A REUS 

OBJECTIUS COMPETENCIES CONTINGUTS ACTIVITATS RELACIÓ AMB 

ALTRES MATÈRIES 

CRITERI  

DE QUALIFICACIÓ 

MATÈRIA 

 

 
 

 Definir i 

conèixer els trets 

diferencials de la 
història de 

l’aigua a Reus. 

 Potenciar la 

realització de 

textos. 

 Col·laborar de 

manera solidària 

amb el grup en 

les activitats que 
es plantegin. 

Competència en 

comunicació lingüística 

 

Adquirir el vocabulari 

relacionat amb el tema i 

la redacció de textos.  

 

Fets i conceptes 

1.Història de l’aigua  la 
ciutat de Reus. 

2. El camí de l’aigua. 

3.Estratègies per l’aigua. 

4.L’aigua com a rerefons. 

 
Procediments 

Lectura de textos 

relacionats amb 

descripcions. 

Redacció de textos 
descriptius. 

. 

 

Valors, normes i 
actituds  

 Respecte per les 

opinions dels altres 

quan es treballa en grup. 

 Interpretació objectiva 
de la informació.  

D’iniciació o diagnòstiques 

 

Ciències Socials 

Llengua Catalana 

 

40 % Activitats (Proc.) 

40% Projecte final (Proc.) 

20 % Actitud 

Competència social i 

ciutadana 

 

Valorar la importància 

dels textos proporcionats 

i la seva importància a 
nivell informatiu. 

 

Autonomia i iniciativa 

personal 

 
Analitzar i resoldre 

problemes, traçar plans i 

emprendre processos de 

decisió. 

1.Preguntes de 

coneixements previs 

 

De desenvolupament ESPAIS 

 

✎Resum dels continguts del 

material proporcionat.  

 

 

Taller d’audiovisuals 

D’avaluació RECURSOS 

---------- Web: Aigües de Reus. Les 

rutes de l’aigua a Reus. 

La lluita per l’aigua a 

Reus. Jordi Morello- 

Ed. Pagés 
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L’AUDIOVISUAL L’ESCOLA. UNA EINA DE TREBALL. 

 

UD 2: QUÈ ÉS UN DOCUMENTAL? 

OBJECTIUS COMPETENCIES CONTINGUTS ACTIVITATS RELACIÓ AMB 

ALTRES MATÈRIES 

CRITERI  

DE QUALIFICACIÓ 

MATÈRIA 

 

 
 

 Definir i 

conèixer els trets 

diferencials del 
documental. 

 Potenciar la 

realització de 

textos. 

 Descriure les 
característiques 

del llenguatge 

audiovisual. 

 Col·laborar de 
manera solidària 

amb el grup en 

les activitats que 

es plantegin. 

Competència en 

comunicació lingüística 

 

Adquirir el vocabulari 

relacionat amb el 

documental i la redacció 

de textos.  

 

Fets i conceptes 

5.Definició i trets 
diferencials del 

documental. 

6.Les intencions del 

documental. 

7.L’argument. 
 

Procediments 

Lectura de textos 

relacionats amb 

descripcions. 

Redacció de textos 

descriptius. 

Visionat de documentals 
emesos per TV. 

 

Valors, normes i 

actituds  

 Respecte per les 
opinions dels altres 

quan es treballa en grup. 

 Interpretació objectiva 

de la informació.  

D’iniciació o diagnòstiques 

 

Ciències Socials 

Llengua Catalana 

Llengua Castellana 

Tecnologia 

40 % Activitats (Proc.) 

40% Projecte final (Proc.) 

20 % Actitud 

Competència social i 

ciutadana 

 

Valorar la importància 

del documental i la seva 

repercussió a nivell 
informatiu. 

 

 

 

Autonomia i iniciativa 

personal 

 

Analitzar i resoldre 
problemes, traçar plans i 

emprendre processos de 

decisió 

2.Preguntes de 

coneixements previs 

 

De desenvolupament ESPAIS 

 

✎Resum de les principals 

característiques del 

documental. 

✎Text descriptiu.  

 

 

Taller d’audiovisuals 

D’avaluació RECURSOS 

---------- Guió de Treball: 

Projectes 

audiovisuals  
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L’AUDIOVISUAL L’ESCOLA. UNA EINA DE TREBALL. 

UD 3: COM ES FA UN DOCUMENTAL? 

OBJECTIUS COMPETENCIES CONTINGUTS ACTIVITATS RELACIÓ AMB 

ALTRES MATÈRIES 

CRITERI  

DE QUALIFICACIÓ 

MATÈRIA 

 

 
 

 Potenciar el treball 

en grup. 

 Millorar la 
capacitat de 

redacció. 

 Conèixer i distingir 

les funcions del 
diferents 

professionals que 

intervenen en la 

producció 

audiovisual. 

Competència en 

comunicació lingüística 

 

Adquirir el vocabulari 

relacionat amb el gènere 

documental i redacció de 

textos.  
 

Competència social i 

ciutadana 

 

Valorar la importància de la 

distribució de tasques i el 
treball en equip.  

 

Tractament de la informació 

i competència digital 

 
Treballar amb les diferents 

eines necessaris per a 

l’edició i realització 

d’informes.  

Fets i conceptes 

1.Professionals 
1.1.Guionistes 

1.2.Productors 

1.3.Tècnics de so. 

1.4.Director fotografia. 

1.5.Director. 
1.6.Realitzador 

2.Fem un documental. 

Procediments 

Distribució de tasques i 

assignació de 
responsabilitat en el 

grup. 

Recerca d’informació  

 

Visionat de documentals. 

 

Valors, normes i actituds  

 

 Respecte per les opinions 
dels altres quan es treballa 

en grup. 

Interès per l’organigrama 
de funcions i distribució de 

tasques. 

 Interpretació objectiva de 

la informació.  

D’iniciació o diagnòstiques 

 

Llengua Catalana 

Llengua Castellana 

Tecnologia 

40 % Activitats (Proc.) 

40% Projecte final (Proc.) 

20 % Actitud 

3.Preguntes de 

coneixements previs 

 

De desenvolupament ESPAIS 

 

✎Productors: recerca 

d’informació. 

✎Guionistes: Anàlisi  i pre-

elaboració de guions. 

✎Presentadors: pràctiques 

locució. 

✎Tècnics de so: recerca de 

música, efectes i caretes. 

✎Fotografia: recerca 

d’exteriors, situacions... 

 

Taller d’audiovisuals 

D’avaluació RECURSOS 

---------- Guió de Treball: 

Projectes 

audiovisuals  
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L’AUDIOVISUAL L’ESCOLA. UNA EINA DE TREBALL. 

UD 4: LA PRODUCCIÓ DOCUMENTAL 

OBJECTIUS COMPETENCIES CONTINGUTS ACTIVITATS RELACIÓ AMB 

ALTRES MATÈRIES 

CRITERI  

DE QUALIFICACIÓ 

MATÈRIA 

 

 

 

 Potenciar la 
comprensió de 

textos. 

 Millorar 

l’expressió oral. 

 Millorar la 

capacitat 

comunicativa. 

 Conèixer les 
fases per 

realitzar un 

storyboard.. 

 

Competència en 

comunicació 

lingüística 

 

Adquirir el vocabulari 

relacionat amb el 
rodatge,  redacció de 

textos i en l’expressió 

oral.  

 

 

Aprendre a aprendre 

 

Valorar la importància 
de la storyboard i la 

seva repercussió en el 

desenvolupament del 

projecte . 

Fets i conceptes 

2.La storyboard 

2.1.Narració. 

2.2.Presses 

2.3.Tipus de plans 
2.4.Moviment de 

càmera 

7.1.Dibuix i imatge 

Procediments 

Recerca d’informació 

Elaboració d’un guió 

provisional. 

Recerca d’exteriors 

Recerca de músiques i 

efectes 

Assajos de veu i 
locucions. 

 

Valors, normes i 

actituds  

 

 Respecte per les 
opinions dels altres quan 

es treballa en grup. 

Interès per aprendre el 
llenguatge i els 

conceptes bàsics de 

filmació. 

 Interpretació objectiva 

de la informació.  

D’iniciació o diagnòstiques 
 

Ciències Socials 

Llengua Catalana 

Llengua Castellana 

Tecnologia 

40 % Activitats (Proc.) 

40% Projecte final (Proc.) 

20 % Actitud 4.Preguntes de 

coneixements previs 

De desenvolupament ESPAIS 

Continuem... 

✎Productors: Recerca 

d’informació. 

✎Guionistes: Anàlisi  i pre-

elaboració de guions. 

✎Locutors: pràctiques 

locució. 

✎Tècnics de so: recerca de 

música, efectes i caretes. 

✎Fotografia: recerca 

d’exteriors, situacions... 

 

 

Taller d’audiovisuals 

RECURSOS 

Guió de Treball: 

Projectes 

audiovisuals  

D’avaluació 

---------- 

 

 

 



 

  30 
IES Roseta Mauri de Reus 

 

L’AUDIOVISUAL L’ESCOLA. UNA EINA DE TREBALL. 

UD 5: EL PROJECTE DE DOCUMENTAL 

OBJECTIUS COMPETÈNCIES CONTINGUTS ACTIVITATS 
RELACIÓ AMB 

ALTRES MATÈRIES 

CRITERI DE 

QUALIFICACIÓ 

MATÈRIA 

- Elaborar el 
documental: les rutes 

de l’aigua a Reus. 

 

 

 

- Dur a terme activitats 

en grup arribant a 

conclusions que 

puguin ser 

acceptades per 
tothom. 

 

 

 

- Preparar presentacions 
i exposicions davant 

dels altres i fer-les. 

 

Competència social 

i ciutadana  
Fets i conceptes: 

Passos del guió: 

Documentació 

Selecció continguts 

Elaboració de l’esquema 

Diagrama del guió 
(estructura narrativa) 

Redacció 

 

Procediments: 

Elaboració del guió i 
l’storyboard 

Redacció d’entrevistes. 

Recerca d’exteriors i proves 

de filmació. 

 

 
Valors, normes i actituds 

Millora en l’ús de la 

llengua. 

Respecte per les opinions 

dels altres. 

Interpretació objectiva de la 
informació. 

 

D’iniciació / diagnosis 

Ciències Socials 

Llengua Catalana 

Tecnologia 

 

40% Activitats 

40% Projecte finals 

20% Actitud 

Tenir present la 
importància i la 

utilitat del treball en 

equip per dur a 

terme el projecte.. 

 

Preguntes de 

coneixements previs 
 

Autonomia i 

iniciativa personal 
De desenvolupament ESPAIS 

Analitzar i resoldre 

problemes, traçar 

plans i emprendre 

processos de decisió. 

 

Lectura de la 
documentació 

proporcionada. 

Confecció del guió. 

Recerca de músiques i 

efectes sonors. 

Taller d’audiovisuals 

Tractament de la 

informació i 

competència digital  

D’avaluació RECURSOS 

Relacionar 

llenguatge verbal i 

missatge visual en la  

confecció d’un 

reportatge.  

 

Posta en comú i 
discussió de 

l’estructura narrativa 

i la seva adequació al 

guió proposat.  

Guió de Treball: 

Projectes audiovisuals 

Idees per a fer el guió. 

Càmeres de gravació. 
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L’AUDIOVISUAL L’ESCOLA. UNA EINA DE TREBALL. 

 

UD 6: FEM EL DOCUMENTAL 

OBJECTIUS COMPETÈNCIES CONTINGUTS ACTIVITATS 
RELACIÓ AMB 

ALTRES MATÈRIES 

CRITERI DE 

QUALIFICACIÓ 

MATÈRIA 

- Rodar  el documental: 

les rutes de l’aigua a 

Reus. 

 

 

- Dur a terme activitats 

en grup arribant a 

conclusions que 

puguin ser 

acceptades per 
tothom. 

 

 

 

- Preparar presentacions 
i exposicions davant 

dels altres i fer-les. 

 

Competència social 

i ciutadana  

Fets i conceptes: 

Concepte d’estructura 

narrativa. 
L’storyboard: 

* Narració 

*Presses, tipus de pla, 

moviment de càmera. 

* Dibuix i imatge. 

Estratègies de filmació: 
*Enquadrament i altres 

regles de composició. 

*Línies de composició. 

*Tipus de plans. 

*Angulacions. 

 
Procediments: 

Filmació de les seqüències 

exteriors. 

Filmació d’exteriors. 

Visionat dels resultats. 
Edició del material filmat. 

Elecció definitiva de 

músiques i efectes sonors. 

 

Valors, normes i actituds 

Millora en l’ús de la 
llengua. 

Respecte per les opinions 

dels altres. 

Interpretació objectiva de la 

informació. 
 

 

Ciències Socials 
Llengua Catalana 

Tecnologia 

 

40% Activitats 

40% Projecte finals 

20% Actitud 

Tenir present la 
importància i la 

utilitat del treball en 

equip per dur a 

terme el projecte.. 

 

Preguntes de 

coneixements previs 

Autonomia i 

iniciativa personal 
De desenvolupament ESPAIS 

Analitzar i resoldre 

problemes, traçar 

plans i emprendre 

processos de decisió. 

 

Lectura de la 
documentació 

proporcionada. 

Procés de filmació. 

Inserció de músiques i 

efectes sonors. 

Taller d’audiovisuals 

Tractament de la 

informació i 

competència digital  

D’avaluació RECURSOS 

Relacionar 

llenguatge verbal i 

missatge visual en la  

confecció d’un 

reportatge.  

 

Posta en comú i 

discussió del resultat 

final i la seva 

adequació al guió 
proposat.  

Guió de Treball: 

Projectes audiovisuals 

Idees per a fer el guió. 

Càmeres de gravació. 
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L’AUDIOVISUAL L’ESCOLA. UNA EINA DE TREBALL. 

PROGRAMACIÓ AULA 4rt ESO:  

 

UD 1: ELABOREM CONTINGUTS A INTERNET 

OBJECTIUS COMPETÈNCIES CONTINGUTS ACTIVITATS 
RELACIÓ AMB 

ALTRES MATÈRIES 

CRITERI DE 

QUALIFICACIÓ 

MATÈRIA 

- Dissenyar el procés 
general d’integració 

de continguts a 

Internet. 

 

 

 

- Assagar diferents 

formats a Internet per 

presentar la 

informació. 

 
 

 

- Presentar els dissenys 

elaborats davant del 

grup i acceptar les 
opinions dels altres. 

 

Competència social 
i ciutadana  

Fets i conceptes: 

Els blocs i les plataformes 
de contingut a Internet. 

Creació i publicació a 

Internet. 

Captura, edició i exportació 

d’àudio i vídeo. 

Valoració de la informació i 
la comunicació com a fonts 

de comprensió i 

transformació de la realitat. 

Valoració de la propietat de 

la informació. 
 

Procediments: 

Planificació de l’organització 

i integració dels diferents 

continguts elaborats pels 

alumnes de 2n i 3r d’ESO. 
Disseny de les plataformes 

a Internet. 

Assaig de publicació a 

Internet. 

 
Valors, normes i actituds 

Respecte per les opinions 

dels altres. 

Interpretació objectiva de la 

informació. 

Valoració positiva del 
treball dels altres. 

 

D’iniciació / diagnosis 

Ciències Socials 

Llengua Catalana 

Informàtica 

 

40% Activitats 
40% Projecte finals 

20% Actitud 

Tenir present la 

importància i la 

utilitat del treball en 

equip per dur a 

terme el projecte.. 
 

Preguntes de 

coneixements previs 

Autonomia i 

iniciativa personal 
De desenvolupament ESPAIS 

Analitzar i resoldre 

problemes, traçar 

plans i emprendre 

processos de decisió. 

 

Lectura de la 
documentació 

proporcionada. 

 

Taller d’audiovisuals 

Tractament de la 
informació i 

competència digital  

D’avaluació RECURSOS 

Relacionar 

llenguatge verbal i 

missatge visual en la  

confecció dels 

continguts a 

Internet.  

 

Posta en comú i 

discussió de les 
possibilitats que 

ofereix Internet per 

elaborar i presentar 

continguts. 

Guió de Treball: 

Projectes audiovisuals 

Documents elaborats 

pels alumnes de 2n i 3r 

d’ESO 
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L’AUDIOVISUAL L’ESCOLA. UNA EINA DE TREBALL. 

UD 2: ACTUALITZEM ELS BLOCS  I LA INFORMACIÓ A INTERNET  

OBJECTIUS COMPETÈNCIES CONTINGUTS ACTIVITATS 
RELACIÓ AMB 

ALTRES MATÈRIES 

CRITERI DE 

QUALIFICACIÓ 

MATÈRIA 

- Actualitzar els 

continguts ja 

elaborats a les 

diferents 

plataformes. 
 

 

 

- Dissenyar l’aspecte 

de les plataformes. 
 

 

 

- Presentar els 

continguts i 
dissenys elaborats 

davant del grup i 

acceptar les 

opinions dels altres. 

 

Competència social i 

ciutadana  

Fets i conceptes: 

El bloc a wordpress.com 
El bloc a blogspot.com 

Google maps 

Youtube 

Meipi 

MyDocumenta 

 
Procediments: 

Actualització i disseny de 

les diferents plataformes. 

 

Valors, normes i actituds 

Respecte per les opinions 
dels altres. 

Interpretació objectiva de la 

informació. 

Valoració positiva del 

treball dels altres. 
 

D’iniciació / diagnosis 

Ciències Socials 

Llengua Catalana 

Informàtica 

 

40% Activitats 

40% Projecte finals 

20% Actitud 

Tenir present la 

importància i la 
utilitat del treball en 

equip per dur a terme 

el projecte.. 

 

Revisió del material 

editat. 

Autonomia i 

iniciativa personal 
De desenvolupament ESPAIS 

Analitzar i resoldre 

problemes, traçar 

plans i emprendre 

processos de decisió. 

 

Actualització de les 
diferents plataformes 

a Internet. 

 

Taller d’audiovisuals 

Tractament de la 

informació i 

competència digital  

D’avaluació RECURSOS 

Relacionar llenguatge 

verbal i missatge 

visual en la  confecció 

dels continguts a 

Internet. 
Posta en comú i 

discussió de la 
informació disponible 

i el format dissenyat a 

Internet per presentar 

continguts. 

Guió de Treball: 

Projectes audiovisuals 

Documents elaborats 

pels alumnes de 2n i 3r 

d’ESO 

Adreces i contrasenyes 

de les plataformes a 

Internet. 

Aprendre a aprendre 

Valorar la importància 

dels continguts ja 

elaborats i la seva 

repercussió en el 

desenvolupament del 

projecte . 
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UD 3: ACTUALITZEM CONTINGUTS I COMPROVEM L’ACCESSIBILITAT DE LES PLATAFORMES 

OBJECTIUS COMPETÈNCIES CONTINGUTS ACTIVITATS 
RELACIÓ AMB 

ALTRES MATÈRIES 

CRITERI DE 

QUALIFICACIÓ 

MATÈRIA 

Completar el procés de 

publicació de tots els 

materials a Internet 

Competència social i 

ciutadana 

Fets i conceptes: 

Connectivitat i 

interactivitat entre: 

Wordpress.com 

Blogspot.com 
Google maps 

Youtube 

Meipi 

MyDocumenta 

 
Procediments: 

Comprovació i 

actualització de les 

diferents plataformes. 

 

Valors, normes i 
actituds 

Respecte per les 

opinions dels altres. 

Interpretació objectiva 

de la informació. 

Valoració positiva del 
treball dels altres. 

 

D’iniciació / diagnosis 

Ciències Socials 

Llengua Catalana 

Informàtica 

40% Activitats 

40% Projecte finals 

20% Actitud 
Tenir present la 

importància i la utilitat 

del treball en equip per 

dur a terme el projecte.. 

Revisió i verificació dels 

continguts editats. 
ESPAIS 

Autonomia i iniciativa 

personal 

De desenvolupament 

Taller d’audiovisuals 

Analitzar i resoldre 

problemes, traçar plans 

i emprendre processos 

de decisió. 

Comprovació i 

actualització de les  

diferents plataformes a 

Internet. RECURSOS 

Tractament de la 

informació i 

competència digital 

D’avaluació 
Guió de Treball: 

Projectes audiovisuals 

Documents elaborats 

pels alumnes de 2n i 3r 

d’ESO 

Adreces i contrasenyes 

de les plataformes a 

Internet. 

Relacionar llenguatge 

verbal i missatge visual 

en la  confecció dels 

continguts a Internet. 

Posta en comú i 

discussió de la 

informació disponible i 

el format dissenyat a 

Internet per presentar 

continguts. Aprendre a aprendre 
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 Valorar la importància 

dels continguts ja 

elaborats i la seva 

repercussió en el 

desenvolupament del 

projecte . 
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XI.- LA VALORACIÓ DE L’ALUMNAT 

Els alumnes valoren de manera positiva l’experiència, donat que els hi permet 

treballar en equip, amb les seves pròpies paraules “(...)ens encarreguem, 

especialment, de preparar un programa de ràdio escolar, fet pels alumnes; 

amb la tecnologia corresponent, amb un temps indefinit i amb grups”. 

La tècnica de pluja d’idees i repartiment de tasques, els hi permet assumir 

responsabilitats: (...)Ens reunim en grup i cadascuna aporta la seva feina, a 

partir de allò construïm el programa totes juntes”. 

Finalment, més enllà de la qualitat del producte final, l’alumnat se sent 

partícip d’un projecte que abarca la totalitat de l’ institut, i amb el que poden 

expressar les seves visions i opinions sobre aquells temes que els hi interessen 

i els preocupen. 

XII.- LA VALORACIÓ DEL PROFESSORAT 

Plantejar un taller d’audiovisuals amb alumnes d’ESO és sempre un repte, 

però sens dubte resulta gratificant comprovar com els resultats superen 

sempre les expectatives inicials. 

Al curs 2012-13 participen en el projecte dos professors del centre, Jordi Cisa 

que s’encarrega de l’optativa de 1r d’ESO i Josep M Bofarull que dona 

continuïtat al projecte a 2n, 3r i 4rt de l’ESO. 

Més enllà de la qualitat del resultat final, el taller d’audiovisuals permet 

treballar amb els alumnes, aspectes molt relacionats amb les competències 

bàsiques. Això combinat amb un treball per projectes genera dinàmiques en 

les quals els alumnes aprenen a treballar en equip, millorant la seva 

responsabilitat,  empatia, capacitat de convivència i respecte vers el treball 

dels altres. Donat que en són els principals responsables, milloren la seva 

autonomia en la resolució dels problemes que van sorgint al llarg de tot el 

procés d’ensenyament-aprenentatge, tot desenvolupant iniciativa i confiança 

en si mateixos. Aprenen a utilitzar la llengua oral i escrita i a valorar-ne la 

seva importància com a instrument de comunicació i informació, alhora que es 

relacionen amb els demés companys i estableixen compromisos d’ajuda i 

col·laboració mútues.  
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El professorat participant valora de manera especialment positiva la 

transversalitat i la interactivitat del projecte al curs 2012-13, que ha permès el 

treball col·laboratiu d’alumnes de 2n, 3r i 4rt d’ESO. 

Integrar a l’alumnat en una activitat engrescadora i dinàmica que promou el 

desenvolupament global de les seves capacitats és, sens dubte, la millor 

manera de formar ciutadans crítics i responsables. 


