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1. Introducció 

Aquest treball fi de màster pretén descriure un model d’activitat transversal per a Cicles 
Formatius de Grau Superior de la família Comunicació, Imatge i So. Consisteix en realitzar 
un programa de televisió on intervé alumnat de tots els cicles de l’especialitat. 

La metodologia proposada serà útil per aquells centres educatius que imparteixen aquestes 
especialitats i que desenvolupen un sistema d’aprenentatge basat en projectes. Per poder 
portar a terme la proposta cal un esforç de planificació i coordinació així com abundants 
recursos tècnics característics dels centres de l’especialitat. 

L’estructura general i el plantejament de l’activitat presenten paral·lelismes amb els Crèdits 
de Síntesi, la idea no és substituir aquesta assignatura sinó desenvolupar una activitat 
pautada que faciliti la transversalitat i la interacció entre cicles. 
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2. Definició i context del problema 

Per definir el context d’aquest treball es citen a continuació les titulacions que formen la 
família de Comunicació, Imatge i So i les seves competències generals descrites a la pàgina 
web de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya [1]. Aquesta família només es troba en 
LOGSE tot i que el canvi a LOE és imminent. 

a. Tècnic superior de Realització d’audiovisuals, ràdio i espectacles. 

És competència general d’aquest tècnic organitzar i supervisar la preparació, 
execució i muntatge de qualsevol tipus de programa filmat/gravat o en directe, 
coordinant els mitjans tècnics i humans necessaris per a la seva realització durant tot 
el procés, controlant el contingut i la forma, i també la qualitat establerta.  

Realitzar determinats productes audiovisuals dins del marc d'objectius establerts, o 
sota la direcció corresponent, definint les solucions de realització que assegurin la 
qualitat tècnica i formal requerida en el producte audiovisual. 

b. Tècnic superior en Producció d’audiovisuals, ràdio i espectacles. 

És competència general d’aquest tècnic planificar, organitzar, supervisar i gestionar 
els recursos econòmics, materials, tècnics i humans per a la producció 
d’audiovisuals, ràdio o espectacles, assegurant el compliment dels plans o objectius 
de la producció en el temps i les condicions de cost i qualitat establertes.  

c. Tècnic superior en Imatge. 

És competència general d’aquest tècnic definir i obtenir imatges fixes o mòbils, en 
qualsevol suport o format, per mitjans fotogràfics, cinematogràfics o audiovisuals i 
il·luminar espais escènics, determinant i controlant la qualitat tècnica formal i 
expressiva.  

d. Tècnic superior en So. 

És competència general d’aquest tècnic definir, coordinar i realitzar la captació, 
enregistrament, tractament i reproducció de so en produccions audiovisuals, 
radiofòniques, musicals, espectacles i actes, i controlar i assegurar la qualitat tècnica 
i formal. 

Es tracta d’una família professional un tant especial vinculada directament amb el sector 
audiovisual. Aquesta característica determina el perfil de l’alumnat que, tot compartint família 
professional, presenta diferències substancials entre cicles.  

Aquestes diferències comencen amb els requisits per a l’accés. Els cicles de Realització i 
Producció estan destinats a alumnat que prové de la vessant humanística mentre que 
l’alumnat d’Imatge i So prové de la vessant tecnològica. Això suposa una diferenciació clara 
en quant a la composició de l’aula. 

Les inquietuds personals que porten a cada alumne o alumna a triar un cicle o un altre també 
estableix una diferenciació clara. Als cicles de Realització i Producció l’alumnat desenvolupa 
competències per organitzar, gestionar, supervisar i planificar. Als cicles d’Imatge i So es 
desenvolupen competències amb una vessant més tècnica. 

En quant a la composició per gèneres de l’aula destaca la relació entre nois i noies del cicle 
de So. Mentre que a la resta de cicles la proporció es manté més o menys equilibrada al cicle 
de So són gairebé tot nois. 

El que vol potenciar aquest exercici són les inquietuds comuns que existeixen entre els cicles 
que són moltes i potents. Tot l’alumnat presenta un perfil inquiet i actiu culturalment, amb el 
punt d’inconformisme i rebel·lia típic de l’edat. La música i el cinema són els punts forts que 
poden provocar empatia i concordança. 

El problema identificat prové dels requeriments que el sector professional requereix. Es tracta 
d’un sector amb grans avenços tècnics on cada vegada s’exigeix més optimització dels 
recursos humans, per això és important que l’alumnat adquireixi coneixements 
multidisciplinaris. 

En el món audiovisual cal treballar en equip, s’exigeix coordinació entre els diferents 
departaments i aquests han de funcionar com un tot, gairebé des d’un enfocament holístic.  A 
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més, es demanen perfils resolutius, capaços de reaccionar i adaptar-se a situacions que 
varien ràpidament convertint-se en problemes. 

Actualment els cicles estan dissenyats per adquirir la tècnica específica de l’especialitat 
escollida. Tot i que es comparteix la família professional, hi ha poc coneixement de les 
tasques, activitats i feines de les altres especialitats. L’ensenyament de competències 
transversals té poc pes en la formació de l’alumnat i des del meu punt de vista aquestes 
competències són fonamentals.  

Només en els Crèdits de Síntesi de cada CFGS trobem transversalitat entre les diferents 
especialitats. Aquest crèdit consisteix, habitualment, en la realització d’un producte 
audiovisual com poden ser curtmetratges, documentals, reportatges, espectacles 
audiovisuals... Per realitzar aquests projectes es formen grups que, normalment, són 
multidisciplinaris. Aquesta és la única ocasió on l’alumnat té l’oportunitat de treballar simulant 
un entorn de treball real treballant tot seguint una organització basada en departaments. 

El Crèdit de Síntesi es programa, normalment, a finals del segon curs dels CFGS, per això 
considero insuficient el tractament de competències transversals que es dóna durant la 
formació. És necessari establir més vincles i interaccions entre les diferents especialitats per 
crear sinergies positives i facilitar la creació de projectes paral·lels al món acadèmic. 
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3. Descripció de la solució 

3.1. Proposta 

La solució que proposo a la problemàtica descrita a l’apartat anterior és la realització d’un 
programa de televisió on hi participa alumnat de cada cicle de la família d’Imatge i So. 
Realitzar un programa de televisió és una activitat que reflexa al cent per cent la filosofia del 
treball en equip seguint una estructura basada en departaments, cal que tots els integrants 
desenvolupin el seu rol i que ho facin de manera coordinada.  

La idea és incloure aquest projecte com una activitat de caràcter obligatori per a tot l’alumnat 
dels CFGS de la família Imatge i So fomentant la transversalitat i la interacció.  

Una activitat com aquesta requereix una gran quantitat d’equipament tècnic i un esforç 
d’organització important per tal de confeccionar una temporització factible. Aquests aspectes 
es tractaran més endavant.  

A continuació s’articula la proposta de manera detallada: 

a. L’activitat transversal consisteix en la realització d’un programa de televisió. 

b. Es formen grups multidisciplinaris amb 3 integrants de cada especialitat. D’aquesta 
manera, i tenint en compte que hi ha 30 persones a cada classe, obtindrem 10 grups 
de 12 components cada un. Considero que aquesta és una quantitat adient de 
participants tot i que el nombre de components per grup pot variar en funció del 
centre i del material disponible.  

c. Els grups es formen de manera aleatòria, intentant recrear un entorn professional on 
no es tria l’equip humà amb el que es treballa. Amb aquesta mesura també s’estalvia 
temps de gestió. 

d. Cada grup es divideix en àrees o departaments (realització, producció, imatge i so) i 
cada àrea tria un cap de departament. Aquesta persona representarà els seus 
companys i facilitarà la comunicació entre departaments. 

e. El programa ha d’encaixar amb un dels formats següents: 

 Magazine. 

 Informatiu. 

 Debat. 

f. El grup s’encarrega de la confecció del guió i de la preproducció. 

g. El programa està sotmès als recursos tècnics del centre. 

h. El programa ha de tenir una durada d’entre 25 i 30 minuts. 

i. És obligatori que el programa consti de, com a mínim, els següents recursos 
audiovisuals: 

 Careta d’entrada. 

 Separadors de seccions. 

 Dues peces de recursos audiovisuals. 

 Grafisme. 

 Careta de sortida. 

j. El plató s’ha d’adequar amb un decorat de confecció pròpia. 

k. El programa s’enregistrarà generant un document audiovisual avaluable. 

l. El programa s’emetrà per internet utilitzant tecnologia IPTV basada en streaming. És 
una manera de donar sensació de directe. 

m. El projecte es desenvolupa durant el tercer trimestre del primer curs dels CFGS de la 
família Comunicació, Imatge i So.  

n. Els programes més ben realitzats es podran utilitzar al centre com a recurs didàctic. 
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o. A cada grup se li assigna un tutor o tutora de seguiment que vetlla pel bon 
funcionament de l’activitat. Té tres funcions claus: 

 Guiar el grup durant el projecte sense involucrar-se.  

 Fer un seguiment del grup per tal de facilitar-ne l’avaluació. 

 Assegurar el bon enteniment entre el grup i resoldre les possibles disputes i 
tensions. 

L’objectiu és que el grup prengui consciència de la importància que té la coordinació entre 
departaments. A més, és important que cadascun dels components desenvolupi el rol que li 
pertoca però també que conegui les tasques dels demés integrants. D’aquesta manera es 
potencia la transversalitat i es simula un entorn de treball professional mentre s’estableixen 
vincles i interaccions que espero que siguin de caràcter positiu. Potser d’aquesta experiència 
neixen col·laboracions amb iniciativa que s’aventuren a crear nous projectes. 

La possibilitat que algun grup no aconsegueixi l’objectiu i faci fallida no es considera un 
fracàs de l’activitat. Segur que de l’experiència es poden extreure conclusions que serviran 
per forçar un exercici de reflexió. De totes maneres, el percentatge de grups que no 
assoleixen l’èxit no hauria de superar el 15%. 

 

3.2. Temporització 

És important que l’activitat estigui ben pautada per evitar que l’alumnat es distregui en 
aspectes superflus. Una de les competències que es desenvolupen amb l’exercici és la 
capacitat per complir el termini i entregar el producte a temps així que és imprescindible 
acotar-se al pla de treball. Aquest compliment de la temporització no ha de restar qualitat al 
programa. 

L’activitat està dividida en 6 sessions que han de ser suficients per preparar i realitzar el 
programa, la durada mínima de les 5 primeres sessions és de 3 hores i la darrera sessió té 
una durada mínima de 6 hores. Aquestes durades són orientatives i són susceptibles a 
canvis en benefici d’una bona implementació sempre que el centre ho consideri oportú. Què 
es fa a cada sessió es detalla a continuació. 

 

Sessió 1  

En aquest punt del projecte els grups de treball ja estan formats així que a la primera sessió 
el tutor del grup explica els objectius que es volen assolir amb l’exercici,  s’assegura que el 
procediment està clar, lliura la documentació prèvia del projecte i resol els possibles dubtes. 
A partir d’aquí el grup ha de treballar amb autonomia i independència.  

L’objectiu d’aquesta sessió és que el grup es conegui i decideixi de manera col·laborativa el 
format del programa, les seccions, la temàtica, pautes d’estil, possibles convidats... També 
s’han de distribuir el rols segons l’especialitat. En acabar aquesta primera reunió es 
comunica al tutor de seguiment les decisions acordades. 

 

Sessió 2  

Part de la segona sessió es dedica a confeccionar l’escaleta i del guió. En acabar la sessió 
les parts del programa han d’estar definides per poder començar a pensar en les necessitats 
tècniques i humanes. 

Es comença la planificació i preproducció dels recursos audiovisuals que s’utilitzaran durant 
el programa així com el disseny i construcció dels decorats. 

S’ha de dissenyar un pla de treball per poder tirar endavant la preproducció i que tots els 
departaments comencin a treballar. La confecció del guió i els retocs de l’escaleta s’allarguen 
fins a la darrera sessió. 
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Sessió 3  

En aquest punt comença el repartiment de tasques segons els rols assignats, el 
desglossament d’aquestes tasques segons cicles s’explica més endavant. Mentre els 
membres responsables de la redacció del guió avancen amb la seva tasca, la resta de l’equip 
comença a definir el sets de plató, planificar els tirs de càmera, seleccionar el monitoratge, 
dissenyar els esquemes d’il·luminació... Normalment s’utilitzen plànols en dues dimensions 
per representar gràficament aquestes configuracions. 

Es comença la producció i postproducció dels recursos audiovisuals: caretes, ràfegues, 
separadors, cairons

1
, publicitat, reportatges i grafisme en general. En la producció d’aquests 

elements tots els components del grup treballen en grup però assumint el rol que pertoca a 
cada un.  

 

Sessió 4  

La quarta sessió es destina a seguir treballant en tots els aspectes de la preproducció del 
programa abans explicats. 

 

Sessió 5 

Es tracta de la darrera sessió abans de realitzar el programa. Al finalitzar la sessió l’escaleta i 
el guió han d’estar acabats, les peces a punt, la tipografia llesta i els sets definits. Per 
assegurar una avaluació justa per a tots els grups el material elaborat s’ha d’entregar i no es 
podrà modificar.  

Com que aquest material és avaluable és convenient que el professor de seguiment repassi 
amb el grup l’entrega. Cal assegurar que el grup està preparat per abordar l’execució del 
programa. 

 

Sessió 6  

La darrera sessió es dedica a la realització del programa. Durant les primeres 4 hores es 
procedeix a l‘adequació del plató i a la comprovació dels equips, les 2 hores restants es 
dediquen a fer un programa de prova, fer les rectificacions necessàries i, per finalitzar, 
realitzar el programa definitiu. 

Durant el programa es veuran clarament dos aspectes fonamentals del treball: 

 La preproducció. Un programa mal planificat té poques possibilitats d’èxit i en el 
moment de l’execució els errors es magnificaran. 

 La cohesió del grup. En un programa de televisió la comunicació i coordinació no pot 
fallar, qualsevol error pot deixar a tot l’equip al descobert. 

Aquests dos aspectes i el caràcter de directe del programa faciliten l’avaluació per part del 
professorat. 

Amb aquesta temporització es pretén simular un entorn de treball similar al professional ja 
que és una planificació on no hi sobra temps. L’alumnat ha de ser conscient dels quatre 
pilars bàsics que condicionen el projecte: 

 Objectiu a assolir. 

 Temps disponible.  

 Equip humà. 

 Recursos tècnics. 

És competència del grup saber gestionar aquests elements per poder realitzar el programa a 
temps i amb qualitat. 

 

 

                                                 
1
 Text que apareix a la part inferior de la pantalla on es pot llegir el nom de la persona o localització que hi apareix. 
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3.3. Implementació 

El procés d’implementació de l’activitat requereix esforç i sacrifici. L’objectiu és aconseguir 
que aquest projecte formi part del currículum del centre i que tot l’alumnat gaudeixi aquesta 
experiència.  

La pràctica s’ha de portar a terme durant el tercer trimestre de primer curs. En el cas que 
l’alumnat no tingui els coneixements necessaris a primer curs, cosa que depèn del disseny 
curricular del centre, l’activitat es realitzarà durant el primer o segon trimestre del segon curs. 
És important evitar que l’activitat coincideixi amb els Crèdits de Síntesi per no sobrecarregar 
l’alumnat i facilitar l’accés al material tècnic i als espais. 

Una vegada definida la situació temporal durant el curs és necessari trobar l’espai necessari 
dins l’horari dels cicles. La recomanació és dividir la implementació en dues fases. 

La primera fase és la fase de prova. Abans de capgirar el funcionament habitual d’un centre 
s’ha de comprovar que l’activitat és factible i que els resultats són positius, és per això que 
proposo testejar la pràctica amb un grup de voluntaris. Aquesta prova s’ha de dur a terme en 
hores no lectives amb la feina extra que això comporta.  

Una vegada constatada la utilitat de l’exercici cal preveure la implementació durant el curs. 
Com ja hem vist la durada és d’un mínim de 21 hores dividides en 6 sessions. A continuació 
proposo diverses solucions per incloure l’activitat dins el funcionament habitual dels cicles. 

La primera opció consisteix en crear un crèdit nou utilitzant les Hores de Lliure Disposició del 
Centre. Es disposen de 160 hores a cada cicle que es poden utilitzar per encabir el projecte. 
Es tracta d’un crèdit molt breu de només 6 sessions que s’ha de tenir present a l’hora de 
confeccionar els horaris. La seqüenciació del crèdit es pot fer de dues maneres: 

 Intensiva. Durant dues setmanes l’alumnat es dedica íntegrament al projecte. La 
primera setmana es dedica a la preproducció i la segona setmana a realització del 
programa. Durant la segona setmana cada grup disposa del temps necessari per 
executar el seu producte.  

 Espaiada. Les 6 sessions es desenvolupen en 6 setmanes que poden ser 
consecutives o no. Durant les 5 primeres setmanes els grups es dediquen a la 
preproducció. Per a la realització del programa es segueix la pauta del cas anterior, 
és a dir, es selecciona una setmana on la única tasca de l’alumnat és fer el programa 

La segona opció consisteix en encabir l’activitat dins crèdits que desenvolupen competències 
relacionades amb el projecte. Aquests crèdits són els següents: 

 CFGS de Realització: C2 Realització de televisió i C4 Muntatge/edició i 
postproducció d'audiovisuals.  

 CFGS de Producció: C2 Producció de televisió i C6 Llenguatges audiovisuals i 
escènics.  

 CFGS d’Imatge: C7 Il·luminació d'espais escènics, C9 Enregistrament d’imatges 
audiovisuals i C10 Postproducció. 

 CFGS de So: C2 Captació i gravació de so en audiovisuals i C8 Postproducció. 

Durant el transcurs d’aquests crèdits ja es programen pràctiques de televisió però sense 
transversalitat, entre tota la classe s’assumeixen els diferents rols i es realitza el programa. 
Aquests exercicis porten molta feina i sovint el resultat no és el desitjat, ja que hi ha 
mancances en els camps que no es corresponen amb el cicle. Per exemple, al cicle de 
producció la part del so l’ha d’assumir algun alumne que sovint no té els coneixements 
necessaris. Coordinar aquestes assignatures requereix confeccionar un horari complex. 

Com implementar l’activitat és una qüestió que ha de decidir el centre, cada centre és 
diferent i trobar lloc per aquesta activitat no és senzill. Sigui com sigui, l’alumnat ha de 
conèixer el temps assignat a l’activitat per poder planificar-se correctament i adaptar el 
projecte a la realitat del temps que disposa. 

De les solucions proposades considero que la implementació intensiva és la millor solució, 
convertint l’activitat en una espècie de Crèdit de Síntesi de primer. Així, durant 15 dies es 
suspenen les classes i la única tasca de l’alumnat és dedicar-se al projecte. A més, en 

http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp/titolslogse/comimatso/realitzacio/credit4
http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp/titolslogse/comimatso/realitzacio/credit4
http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp/titolslogse/comimatso/produccio/credit7
http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp/titolslogse/comimatso/produccio/credit7
http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp/titolslogse/comimatso/imatge/credit7
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aquest cas es poden dedicar més de 3 hores diàries a la preproducció en benefici d’una 
major qualitat del producte final i facilitar la coordinació d’espais i materials.  

Considero que la pràctica és molt potent i que l’alumnat assolirà més coneixements en 
aquests 15 dies que en 15 dies de classes convencionals ja que l’activitat treballa moltes 
competències i molt importants. A continuació s’explica la distribució de les tasques durant 
les dues setmanes que durarà el projecte, per fer-ho he planificat una distribució que implica 
5 hores diàries de dedicació al projecte durant l’etapa de preproducció.  

 

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

09:00      
14:00 

Sessió 1 

(Tots els grups) 

Sessió 2 

(Tots els grups) 

Sessió 3 

(Tots els grups) 

Sessió 4 

(Tots els grups) 

Sessió 5 

(Tots els grups) 

Taula 1 Distribució horària Setmana 1 

 

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

08:00 
14:00 

Sessió 6 

Grup 01 

Sessió 6 

Grup 03 

Sessió 6 

Grup 05 

Sessió 6 

Grup 07 

Sessió 6 

Grup 09 

Descans      

15:00 

21:00 

Sessió 6 

Grup 02 

Sessió 6 

Grup 04 

Sessió 6 

Grup 06 

Sessió 6 

Grup 08 

Sessió 6 

Grup 10 

Taula 2 Distribució horària Setmana 2 

 

3.4. Recursos tècnics 

Els requeriments tècnics d’aquesta activitat són elevats però formen part de l’inventari de les  
escoles d’Imatge i So, no hi ha escola del sector audiovisual que no disposi de la majoria de 
l’equip que es cita a continuació. L’activitat s’ha d’ajustar al material del centre variant, si cal, 
la planificació i la implementació proposada en aquest treball. És important anomenar 
aquests recursos ja que ens indiquen les tasques que s’han de portar a terme. La naturalesa 
dels recursos tècnics varia segons l’etapa del procés en què ens trobem. 

  

Material necessari per a la realització dels recursos audiovisuals 

Les peces utilitzades durant el programa poden tenir diferents naturaleses. Tots els 
programes inclouen caretes i ràfegues amb les seves sintonies corresponents, són els 
elements que introdueixen i acomiaden el programa, donen lloc als canvis de secció i fan que 
el programa tingui una identitat pròpia. 

Segons el tipus programa es llancen vídeos enllaunats, com poden ser petits reportatges, 
notícies o entrevistes. Els recursos audiovisuals es confeccionen prèviament i permeten que 
el programa respiri tot alliberant minuts de directe. Aquests moments serveixen per corregir 
errors, donar instruccions a l’equip i relaxar l’ambient. 

A més, és possible que els grups decideixin introduir al seu programa anuncis publicitaris. En 
aquest cas el més normal és confeccionar-los prèviament i emetre’ls durant un descans a la 
meitat del programa. 
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Sigui com sigui, el material necessari per portar a terme aquesta feina prèvia és troba amb 
facilitat a un centre de la família d’Imatge i So i es detalla a continuació. 

 Càmeres de vídeo. Ens permet captar les imatges que s’utilitzen en els muntatges 
dels recursos audiovisuals. Actualment les més esteses són les que permeten 
enregistrar en HDV. 

 Micròfons. Per a la captació del so que s’utilitza per sonoritzar les peces el més 
habitual és utilitzar un equip lleuger de captació. Aquest equip està format per un 
micròfon de canó, una zepelí que protegeix el micròfon del vent i una perxa que evita 
que el dispositiu entri dins el pla de càmera. Per a les gravacions d’entrevistes el 
micròfons de corbata donen millors resultats. 

 Gravadora de so. L’àudio es pot enregistrar directament a càmera però també es pot 
utilitzar una gravadora de so externa, en aquest cas tindrem la gravació del so i del 
vídeo per separat cosa que implicarà fer un procés de sincronització. Normalment 
porten un micròfon incorporat però el més habitual és connectar-hi un micròfon per 
facilitar la captació. 

 Focus. Per aquelles localitzacions que no tenen suficient llum natural és 
imprescindible utilitzar material d’il·luminació. 

 Software d’edició de vídeo. Aquests programes permeten editar les imatges 
captades i fer muntatges amb gran facilitat. A més, ofereixen la possibilitat de 
corregir paràmetres de llum i color, afegir títols... Els més utilitzats són Premiere, 
Vegas, l’AVID i Final Cut. 

 Software d’edició d’àudio. Tot i que els softwares d’edició de vídeo permeten editar 
l’àudio sovint s’utilitzen programes com el Pro Tools, el Nuendo i l’Audacity per donar 
un tractament més acurat al so. Permeten editar els sons enregistrats i mesclar-los 
amb els nivells corresponents. També ofereixen la possibilitat de modificar 
l’equalització i la dinàmica dels sons així com afegir efectes. 

 Software d’edició d’imatges. Per a la creació del grafisme i els cairons s’utilitza el 
Photoshop o el Gimp, ambdós permeten editar i retocar imatges i també crear 
tipografies. 

 Software per crear efectes i animacions. El més utilitzat és l’After Effects, amb aquest 
programa es dissenyen les caretes i ràfegues amb resultats sorprenents. 

 Material complementari. Cablejat, auriculars, regletes de corrent, allargadors, piles, 
bateries i trípodes per les càmeres i pels focus. 

 

Material necessari per a la realització del programa de televisió 

Per poder portar a terme el programa és necessari disposar d’un estudi de televisió, encara 
que no ho sembli la majoria d’escoles d’Imatge i So disposen d’aquesta instal·lació. Un estudi 
pot ser més gran o més petit i disposar de més o menys equipament, però és imprescindible 
que consti de, com a mínim, dos espais: el plató i el control de producció. 

El plató és on es desenvolupen els programes. Es tracta d’un espai diàfan preparat per acollir 
els sets de televisió. Convé que estigui tractat acústicament i que disposi d’un sistema de 
refrigeració, també és important que la instal·lació elèctrica estigui ben dissenyada. A més 
d’aquests elements també hi trobem el següent equipament tècnic necessari per realitzar el 
programa. 

 Càmeres de vídeo. Van muntades sobre pedestals i capten el que succeeix al plató, 
normalment són càmeres especials que no tenen la capacitat d’enregistrar vídeo, 
simplement el capten i el transmeten per cable. Tres càmeres seran suficients per a 
la nostra activitat. 

 Microfonia sense fils. Als programes de televisió s’utilitzen sistemes de micròfons 
que transmeten per radiofreqüència. Aquests sistemes estan composats per un 
micròfon de corbata, un emissor anomenat petaca i un receptor. La utilització de 
microfonia sense fils dóna llibertat de moviment a la persona que el porta. Amb 
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quatre sistemes de microfonia sense fil ha de ser suficient per portar a terme el 
programa. 

 Sistema d’il·luminació. Al sostre del plató hi trobem diferents tipus de focus que 
possibiliten la correcta il·luminació de l’espai. Generalment existeix un sistema que 
permet diferents configuracions. 

 Monitoratge. Des del plató s’ha de poder seguir el desenvolupament del programa, 
per això s’instal·len monitors de vídeo i de so. Normalment pel monitor de vídeo es 
veu el programa mentre que pels monitors d’àudio s’escolten les fonts de so. És 
important no reproduir els micròfons pels monitors de so per tal d’evitar acoblaments. 

 

El segon espai que completa l’estudi és el control de producció. Des d’aquí es controlen totes 
les fonts de vídeo, so i llum que arriben des del plató. Existeixen diferents caixetins que 
possibiliten la connexió entre els dos espais i normalment des del control tenim contacte 
visual amb el plató. L’equipament que hi trobem és el següent: 

 Playout. Es tracta d’un software que permet llançar els recursos audiovisuals que 
s’han realitzat en la fase de preproducció. Normalment són programes força senzills 
que funcionen de manera anàloga a un reproductor de música. 

 Generador de caràcters. És un software que permet reproduir cairons, crèdits i 
demés tipografia per a que es mescli amb el programa. 

 Taula de vídeo. Es tracta d’un aparell que gestiona i mescla totes les fonts de vídeo, 
és a dir, les càmeres, el playout i el generador de caràcters. Permet diferents tipus 
de transicions entre les fonts. També permet enviar el programa resultant a diferents 
receptors com la gravadora i l’emissora IPTV. 

 Sistema multiview. Per tenir una visió global de totes les fonts de vídeo existeixen 
uns panells on es pot veure el que hi succeeix de manera simultània. D’aquesta 
manera es veu el pla que capta cada càmera, el vídeo del playout, el programa i, 
habitualment, el previ. Al monitor de previ s’hi visualitza la font que sortirà pel 
programa al proper canvi. 

 Reproductor d’àudio. Sovint durant els programes s’utilitzen músiques o efectes com 
a recursos per reforçar o acompanyar les imatges del programa. Aquests elements 
sonors es “disparen” des d’un ordinador utilitzant un software o bé a través d’un pad

2
. 

 Taula de so. Serveix per mesclar i ajustar els nivells de totes les fonts de so, en 
aquest cas els micròfons, els efectes, les músiques i el so que prové del playout. 

 Monitors de so. És necessari escoltar el que s’està enregistrant o emetent, per això 
es disposa d’una parella de monitors de so per escoltar la mescla definitiva del 
programa. Aquests monitors donen cobertura al tècnic de so de la taula i també a la 
resta de l’equip que est trobi al control, en el cas que la instal·lació disposi d’espais 
compartimentats aquests es sonoritzaran per separat. 

 Taula de llums. Els focus de plató poden treballar a diferents intensitats que es 
controlen des d’aquest dispositiu. 

 Gravadora de vídeo. Permet enregistrar el programa final a una cinta o un disc dur, 
com el vídeo i l’àudio es tracten per separat es necessita aquest punt de 
convergència. També es pot utilitzar com a reproductor de vídeo. Un DVD 
enregistrador amb disc dur també pot fer la mateixa funció, s’enregistra la mescla del 
vídeo i l’àudio al disc dur i després es copia el programa gravat a un DVD. 

 Teleprompter. És el mecanisme que permet als presentadors d’un programa llegir el 
guió des del plató. Actualment són sistemes basats en un software. 

 Sistema IPTV. Actualment hi ha diverses plataformes que ofereixen la possibilitat de 
transmetre vídeo per streaming. Per fer-ho només es necessita una connexió 

                                                 
2
 És un aparell amb diverses tecles on cada tecla reprodueix un so o música diferent. 
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d’internet de banda ampla i un ordinador equipat amb una targeta de vídeo que faci 
la recepció del programa. 

 Sistema d’intercomunicació. Per facilitar la comunicació entre l’equip els estudis de 
televisió disposen d’un sistema d’intercomunicació. És un sistema basat en un 
element central i diferents emissors/receptors que es distribueixen entre els càmeres, 
el regidor i demès membres, d’aquesta manera tothom pot rebre i donar indicacions.  

 

Com s’ha vist el material tècnic necessari per equipar l’estudi és variat i costós. La majoria de  
les escoles de la família Imatge i So disposen d’aquests equipaments però no totes. En el 
cas de no disposar de les instal·lacions necessàries es pot recórrer al lloguer d’una unitat 
mòbil que conté tots els elements necessaris per realitzar l’activitat. Per abaratir el cost de 
l’activitat es pot establir un conveni de col·laboració amb una televisió local convertint 
l’activitat en un apropament al medi professional. 

 

3.5. Repartiment de les tasques 

És molt important que el repartiment de tasques es faci de manera acurada i que es tingui en 
compte la formació rebuda per cada integrant del grup. Es diferencia entre les tasques de 
preproducció del programa i les tasques a desenvolupar durant la realització. L’annex B 
serveix per ajudar a distribuir aquestes tasques 

 

Distribució de tasques de la preproducció 

Dins les tasques prèvies hi ha tasques comuns per a tot el grup que inclouen decidir el format 
del programa, el disseny de l’escaleta i la redacció inicial del guió, d’aquesta manera tothom 
participa en la creació originària del producte. Convertir en realitat una idea pròpia sempre és 
més gratificant i motivador que treballar sobre un guió donat. La redacció final de l’escaleta i 
del guió es farà entre els components de Realització i Producció.  

A més, existeixen les tasques pròpies de cada departament, les tasques exclusives de cada 
cicle. És imprescindible que el repartiment de feines estigui clar des del principi i que tots els 
components del grup hi estiguin d’acord a més, l’assignació d’un cap de departament 
facilitarà la benentesa. És important que cada component del grup assumeixi el seu rol i 
l’executi. A continuació es descriuen les funcions específiques de cada departament durant la 
fase de preproducció. 

 Departament de Realització 

Els coneixements de l’alumnat de realització s’estenen a diferents nivells, han de ser 
globals i encabir tots els camps. En aquest punt del procés la seva funció principal és la 
redacció del guió i l’escaleta. Aquesta tasca la porten a terme el cap de departament i un 
membre més de l’àrea juntament amb el cap de Producció. 

El tercer membre de l’equip de Realització s’encarrega de supervisar la realització dels 
recursos audiovisuals i assegurar-se que es fan seguint els criteris elegits. 

 Departament de Producció 

El cap de departament s’encarrega d’ajudar a l’equip de Realització amb la redacció del 
guió i l’escaleta. 

La resta de l’equip del cicle de producció s’encarrega de planificar les sessions del petits 
rodatges que donaran lloc als recursos audiovisuals, per això és necessari la confecció 
d’un pla de rodatge. Aquest pla ha d’organitzar i coordinar les necessitats tècniques amb 
els recursos humans i les localitzacions. 

El departament de Producció s’encarrega d’aconseguir tots els elements necessaris pel 
programa. En aquest apartat s’inclouen elements d’atrezzo, escenografia, vestuari, 
maquillatge, convidats, localitzacions exteriors... 

La gestió de permisos de rodatge i de drets d’imatge també recau sobre aquest 
departament. En principi es tracta d’una activitat escolar i no és necessari. 
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 Departament d’Imatge 

L’equip d’imatge és l’encarregat de fer anar les càmeres durant els rodatges. Una vegada 
enregistrades les imatges també s’encarrega de la postproducció de vídeo, creant les 
peces que s’utilitzaran durant el programa. També és tasca d’aquest departament la 
creació dels cairons i de les caretes. 

En la preparació del plató pel programa s’encarreguen d’il·luminar el plató de manera 
adequada. 

 Departament de So 

Durant l’elaboració dels vídeos és necessària la captació de so directe i aquesta és una 
feina que ha de desenvolupar aquest departament. Una vegada feta la captació també 
s’encarrega de la postproducció de so, editant les veus i mesclant-les amb ambients, 
efectes i músiques. Es tracta d’aconseguir una sonorització que reforci i complementi les 
imatges. 

Les caretes també necessiten ser sonoritzades amb músiques de llibreria o pròpies. La 
creació de bandes sonores originals és una tasca difícil que depèn del temps disponible i 
de les habilitats de l’equip. 

És possible que durant el programa s’utilitzin músiques que no van lligades a cap recurs 
de vídeo com podria ser una música d’ambient que només actua com a coixinet. En 
aquest cas és tasca del departament de so seleccionar-la. 

Aquesta distribució és orientativa però molt realista i no exclou petites col·laboracions entre 
departaments. 

 

Distribució de tasques durant el programa 

Durant la realització d’un programa de televisió tots els components tenen assignat lloc de 
treball, aquesta distribució s’ha fet tenint en compte que hi ha tres membres de cada 
departament. Aquestes feines més específiques es detallen a continuació.   

 Departament de Realització 

Els membres de l’equip de realització s’ubiquen a la sala de control. Els llocs de treball 
assignats són les següents: 

o Realització. El realitzador és la figura més potent del programa, és la 
persona que el dirigeix. Decideix què es veu, quan es veu  i com es veu a 
cada moment. Decideix quina càmera està en antena i quina font es 
reprodueix. S’encarrega de la direcció del programa donant les ordres a 
través del sistema d’intercomunicació. 

o Taula de vídeo. Al costat del realitzador s’hi troba l’operador de la taula de 
vídeo. S’encarrega d’anar “punxant” les fonts de vídeo al ritme marcat pel 
realitzador. Des de la taula es distribueix el senyal de programa cap a la 
gravadora i l’emissor d’IPTV, també s’envia el senyal cap al monitor de vídeo 
del plató. 

o Playout i màquina de caràcters. Una persona s’encarrega de “disparar” els 
vídeos enllaunats i afegir els cairons al programa. 

 Departament de Producció 

A la realitat no hi ha moltes tasques que l’equip de producció porti a terme durant un 
programa de televisió. Així i tot se li assignaran feines importants. 

o Regidoria. El regidor és la persona que transmet el ritme del programa al 
plató, és una extensió del realitzador. En aquest cas la seva tasca principal 
és gestionar l’entrada de convidats i col·laboradors a escena. 

o Presentador i col·laboradors. Com no hi ha més recursos humans l’equip de 
producció ha d’assumir aquests rols. 
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 Departament d’Imatge 

L’equip d’imatge manipula les càmeres durant el programa. Tres càmeres és un bon 
nombre per aconseguir un programa amb ritme i ric en recursos visuals. Cada operador 
de càmera disposa d’un emissor/receptor d’intercom que el manté connectat a les ordres 
del realitzador, normalment aquestes indicacions fan referència al tipus de pla que es 
necessita. 

 Departament de So. 

El departament de so està dividit entre el plató i la sala de control. 

o Encarregat de la microfonia. Hi ha d’haver una persona al plató que s’asseguri 
que tots els participants porten el micròfon ben col·locat, que aquest funciona 
correctament i que té piles suficients per funcionar durant tot el programa.  

La quantitat de micròfons disponibles ens indica el nombre màxim de participants 
que poden participar de manera simultània al programa. En el cas que hi hagi 
més participants s’ha de preveure i planificar adequadament per intercanviar els 
micròfons. És una aspecte que influeix en la preparació del producte. 

o Taula de so. Un tècnic de so ha de gestionar totes les fonts mitjançant la taula. 
L’objectiu és aconseguir una mescla equilibrada de totes les fonts sonores. La 
mescla definitiva del programa s’envia a la gravadora on es sincronitzarà amb la 
imatge. Des de la taula també es controlen els monitors de so del plató. 

o Reproductor de sons. Si el programa ho requereix una persona ha de reproduir 
les músiques i els efectes seleccionats pel programa. L’objectiu de dedicar una 
persona a aquesta tasca és que el programa tingui abundants recursos sonors 
però sense abusar, convé que aquests elements estiguin degudament 
planificats. 

 
 

3.6. Entrega 

L’objectiu de l’entrega és recopilar material avaluable. A part del producte final que 
s’enregistrarà el dia del directe es necessita tenir constància del treball realitzat durant la 
preparació del programa. L’entrega es realitzarà el darrer dia del procés de prproducció i 
inclou els següents elements: 

 Dossier. Document que recull una breu explicació del procés, explicant els 
problemes sorgits i les solucions trobades. També inclou tota la documentació 
utilitzada com permisos, disseny de la tipografia, plans de rodatge, plànols dels sets, 
escaleta, guió... Per facilitar la serva redacció es facilita a l’alumnat un document 
base que s’adjunta com a annex B. 

 DVD de dades amb els recursos audiovisuals utilitzats. S’han d’incloure tots el 
vídeos de recursos utilitzats durant el programa, caretes, entrevistes, publicitat... En 
format AVI, MPEG4 o MOV. També s’han d’incloure els diferents projectes dels 
softwares emprats: 

o Projectes del software d’edició de vídeo. 

o Projectes del software d’edició d’àudio. 

o Projectes del software de tractament d’imatge. 

o Projectes del software de creació d’efectes. 
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4. Resultats esperats 

L’objectiu fonamental de l’activitat és fomentar la transversalitat entre els diferents CFGS de 
la família de Comunicació, Imatge i So simulant un entorn de treball professional.  

Amb aquest exercici l’alumnat de cada cicle desenvoluparà les competències adquirides 
durant la seva formació. A més, coneixerà les competències de les demès especialitats i es 
farà una idea realista dels recursos tècnics i humans que fan falta per realitzar un programa 
de televisió. 

 

4.1. Objectius a assolir 

Es tracta d’una activitat força ambiciosa que té com a finalitat assolir els següents objectius: 

1. Posada en comú dels equips multidisciplinaris. 

2. Consens per definir el format del programa i la seva estructura. 

3. Consens d’objectius comuns a assolir com a grup. 

4. Localització i repartiment de tasques segons la formació rebuda. 

5. Treballar com un equip estructurat en departaments. 

6. Planificació adient per complir els terminis elaborant un pla de treball. 

7. Reconeixement de caps de departament. 

8. Assolir coordinació entre departaments. 

9. Delegació i supervisió de tasques 

10. Capacitat per raonar com a grup. 

11. Identificar i aconseguir els recursos tècnics necessaris per cada especialitat. 

12. Coordinar els recursos humans i tècnics de manera òptima. 

 

4.2. Capacitats a desenvolupar 

La complexitat de la implementació de l’exercici es veu recompensada pel conjunt de 
capacitats que es desenvolupen durant la realització del programa. De fet, es desenvolupen 
totes les capacitats que apareixen als currículums de les especialitats [1]. Les cito a 
continuació: 

a. Capacitat de resolució de problemes. 

b. Capacitat d’organització del treball. 

c. Capacitat de responsabilitat en el treball. 

d. Capacitat de treball en equip. 

e. Capacitat d’autonomia. 

f. Capacitat de relació interpersonal. 

g. Capacitat d’iniciativa. 
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5. Avaluació 

5.1. Avaluació dels productes 

Donada la complexitat de l’activitat és important que l’avaluació estigui pautada i que 
l’alumnat sigui informat, abans de començar a treballar, sobre què i com s’avaluarà. Els 
encarregats de l’avaluació seran els docents involucrats en els crèdits que es relacionen amb 
l’activitat a més, comptaran amb la participació del tutor de seguiment que aportarà una visió 
de primera mà sobre el comportament del grup. 

Els tres elements avaluables i els seu pes a la nota final són els següents: 

 Dossier (20%) 

 Preproducció (30%) 

 Realització del programa (50%) 

La nota final es calcula així: 

Nota final = (Qdossier x 0,20) + (Qpreproducció x 0,30) + (Qprograma x0,50) 

Una nota única per a tot el grup transmet la idea de que l’important és el treball en equip.  

Per tal que l’avaluació sigui senzilla i objectiva s’utilitzaran rúbriques d’avaluació. El caràcter 
tècnic de l’activitat facilita aquesta dinàmica. Existeix una graella per avaluar cada element: 
dossier, preproducció i realització. Aquestes rúbriques inclouen criteris d’avaluació variats 
que afecten a tots els departaments. He dissenyat unes graelles de mostra que s’adjunten 
com a annexes C, D i E. 

Cada secció avaluable consta de dos elements: 

 Rúbrica amb els criteris d’avaluació. 

Es tracta d’una graella on es descriuen els criteris d’avaluació. És important que 
l’alumnat disposi d’aquests elements per a que sàpiga què és el que es tindrà en 
compte a l’hora de posar la nota del seu treball. L’objectiu és facilitar la creació de 
treballs interessants, complets i ben elaborats. 

 Graella per al professorat. 

El professorat involucrat en l’avaluació disposarà d’aquestes graelles per a puntuar 
les activitats. Hi ha tres opcions possibles per avaluar cada element:  

 Assolit/adequat: 2 punts. 

 Poc Assolit/poc adequat: 1 punt. 

 No Assolit/inadequat: 0 punts. 

Per obtenir la puntuació total sobre 10 només cal aplicar la fórmula següent: 

 

Al final de la mateixa graella hi ha un apartat on es poden anotar observacions. 

El professor de seguiment és l’encarregat de comunicar la nota al grup i explicar-li el perquè 
de la puntuació. Amb aquest sistema ho podrà fer de manera objectiva i fonamentada. 

 

5.2. Avaluació del treball en equip 

Al finalitzar l’activitat, tots els membres del grup han d’omplir una fixa que ajudarà a 
determinar com ha funcionat el treball en grup. Aquest mecanisme està dividit en tres 
seccions: 

 Valoració del grup. Permetrà detectar els membres més i menys participatius. 

 Valoració de l’àrea. En aquest punt es valorarà l’equip de l’àrea corresponent. 

 Autovaloració. Serveix per fer un exercici de reflexió personal. 
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D’aquesta manera, i si el tutor de seguiment ho considera oportú, es podrà baixar o pujar la 
nota final dels involucrats. Aquesta és una pràctica que no s’ha de portar a terme a no ser 
que la descompensació en els treballs realitzats sigui molt evident. 

Un exemple de fixa d’autoavaluació i treball en grup s’adjunta com a annex F. 

 

5.3. Avaluació dels objectius assolits amb l’activitat  

Cal establir mecanismes que permetin valorar si l’activitat té efectes positius en el procés 
d’aprenentatge de l’alumnat.  

El procés consisteix en realitzar l’activitat amb un grup pilot i després comparar els nivells 
d’assoliment d’objectius amb la resta de companys que no han participat en el projecte. 
D’aquesta manera es pot valorar si val la pena l’esforç que suposa aquest treball.  

La manera més senzilla de comprovar-ho és fer que les dues mostres d’alumnat emplenin un 
qüestionari tipus test sobre coneixements transversals dels CFGS de la família d’Imatge i So. 
Comparant les avaluacions es veurà si hi ha diferències entre l’alumnat que ha realitzat 
l’activitat i el que no.  
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6. Conclusions 

L’objecte d’aquest Treball Fi de Màster és la millora dels ensenyaments dels Cicles 
Formatius de Grau Superior de la família de Comunicació, Imatge i So en el marc LOGSE. 
Com l’aprenentatge de competències professionals és un dels pilars bàsics de la Formació 
Professional he dissenyat una activitat desenvolupa una competència que sovint es deixa de 
banda: la transversalitat. L’exercici es basa en la realització d’un programa de televisió on hi 
participa alumnat dels quatre CFGS de la família professional citada. 

Aquest treball està orientat a centres que utilitzen mètodes d’ensenyament basats en 
projectes i que donen màxima prioritat a la vessant pràctica que caracteritza la FP. Sóc 
conscient de la dificultat que comporta realitzar l’activitat però confio de veritat en els seus 
efectes positius sobre l’alumnat. 

La dificultat esmentada rau en dos aspectes bàsics del projecte: la quantitat de recursos 
tècnics que requereix i la complexitat de la seva implementació.  

Les necessitats d’equipament tècnic s’han enumerat en aquest treball i estan a l’abast de la 
majoria de centres que imparteixen aquestes especialitats. En el cas de no disposar de 
recursos suficients recordo que la proposta no deixa de ser una idea que es pot modificar i 
adaptar a la realitat de cada centre. 

En quant a la implementació he inclòs diferents idees que espero que es puguin ajustar a la 
realitat dels centres. La proposta principal d’implementació consisteix en convertir l’activitat 
en un crèdit similar al Crèdit de Síntesi però que es desenvolupa a final del primer curs dels 
CFGS. És necessari un esforç per planificar l’activitat i incloure-la dins el calendari del curs. A 
més, també es requereix voluntat per part del professorat. 

En realitat, el major obstacle per fer realitat aquest projecte no neix dels requeriments 
específics sinó de la mentalitat immobilista que sovint trobem als nostres centres. Aquesta 
manera de ser es caracteritza per la por als canvis i l’acomodament en antigues 
programacions que es repeteixen any rere any. Proposo una espurna d’innovació. 

L’esforç no és en va, el projecte representa una millora substancial per l’alumnat i pel centre.  

L’alumnat veurà reforçat el seu aprenentatge amb una activitat que simula un entorn 
professional i que l’apropa al món laboral. Per portar a terme l’exercici haurà de 
desenvolupar tot un conjunt de competències que el faran millorar com a professional però 
també com a persona. A més de treballar en equip s’exercita una transversalitat que 
l’aproparà a les especialitats que no són la teva.  

La possibilitat de materialitzar una idea pròpia sempre és engrescador i ajuda a fer-se una 
idea de tot allò que som capaços de fer. Per altra banda, realitzar un treball que formarà part 
dels recursos didàctics del centre és una manera de participar en l’aprenentatge de futures 
generacions. 

Crear vincles i sinergies positives entre els diferents cicles és un objectiu principal d’aquest 
treball. Ho faran treballant de manera col·laborativa però estructurats en departaments, fent 
necessari el diàleg, la mediació i impulsant la responsabilitat personal i col·lectiva. 

Els beneficis pel centre també fan que l’activitat valgui la pena. Un projecte innovador sempre 
és un pas endavant i ajuda a la modernització de l’ensenyament, sortint de l’aula tradicional i 
apropant-lo a la realitat. Aquesta realitat, en els centre d’FP, és el món laboral, un entorn que 
actualment és molt exigent i demana perfils polivalents i resolutius. 

A més, els documents audiovisuals generats serviran per ampliar l’arxiu del centre. Aquests 
recursos podran ser utilitzats per millorar el procés de formació de cursos futurs afavorint 
l’esperit de superació. 

L’activitat està oberta a un procés de millora continuada. Per fer-ho caldrà fer un seguiment 
de la implementació, valorar-la i extreure’n conclusions. Des d’aquestes conclusions es podrà 
rectificar i millorar el projecte per aconseguir la seva excel·lència.  

Confio de veritat en el caràcter innovador d’aquest treball i en les seves aportacions positives 
a la formació. És per això que espero de debò veure com aquesta activitat acaba formant 
part del calendari escolar d’algun centre de Formació Professional.  
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