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Introducció
Aquest treball fi de màster és un recull d'activitats d'aprenentatge audiovisuals que tenen com a 
denominador comú l'ús d'un plató chroma. 

L'eix  conductor  per  l'elaboració  de  les  activitats  ha  estat  el  currículum  dels  estudis  de 
secundària, la ESO i Batxillerat.  El document recull una activitat per cadascun dels diferents 
nivells  de  les  etapes  esmentades  anteriorment.  Totes  les  activitats  estan  emmarcades  en 
diferents matèries.

En el desenvolupament de les activitats s'ha volgut potenciar molt el treball cooperatiu, utilitzant 
algunes de les metodologies apreses al màster.

Cadascuna de les activitats desenvolupades, detallen els següents aspectes:

• Contextualització.  S'emmarca  l'activitat  en  un  nivell,  matèria  i  unitat  per  treballar 
l'activitat.

• Detall i justificació. Es descriu les instruccions de l'activitat.

• Dinàmica de grup. Es descriu quina dinàmica de grup i com es treballa en l'activitat.

• Temporització.  Es  detalla la planificació i temporització de cadascuna de les tasques 
més importants que conformen l'activitat.

• Competències i objectius formatius. Es descriu el conjunt de competències bàsiques i 
objectius formatius proposats per assolir.

• Materials. Es detalla els materials necessaris per poder treballar l'activitat.

• Atenció a la diversitat i inclusió d'alumnes NEE. Es detalla com es treballa, mitjançant 
l'activitat, l'atenció a la diversitat i la inclusió d'alumnes NEE.

• Avaluació. Es detalla quins són els criteris i indicadors per l'avaluació de l'activitat.

• Metodologia d'aprenentatge. Es descriu quina metodologia d'aprenentatge s'ha escollit 
per treballar l'activitat.

Cal remarcar que aquest treball ha desenvolupat activitats molt heterogènies entre sí, pel seu 
caràcter interdisciplinari, per les diferents modalitats de dinàmiques de grups, les metodologies 
d'aprenentatge (treball  cooperatiu, ABP)  i la temporització; activitats de poques sessions de 
durada, i d'altres de llarga durada, trimestrals. 

El treball parteix d'una situació inicial on l'institut, que anomenaré institut  IES TFM, on es vol 
portar a la pràctica les activitats proposades, no té cap espai dedicat per treballar la tecnologia 
chroma  ni  la  documentació  i  procediments  necessaris  per  la  posterior  producció,  per 
desenvolupar les activitats proposades. Per aquest motiu, cal primerament dissenyar i construir 
una plató chroma i les eines i documentació necessària per la posterior producció.
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Què és chroma?

La tècnica  chroma,  també anomenat  chroma key, és un recurs audiovisual que consisteix en 
substituir en un clip de vídeo o imatge una superfície d'un color sòlid, normalment verd o blau, i 
projectar-hi alguna imatge o vídeo, i d'aquesta manera simular situacions fictícies.

Per treballar aquesta tècnica només cal equipar l'espai de gravació amb alguna superfície del 
color escollit  on es projectaren les imatges o vídeos  per ambientar  i  integrar  els actors en 
alguna la situació virtual. 

La feina de substitució i projecció sobre una superfície d'un color especific es pot fer amb dues 
tècniques diferents:

• Temps real. Aquesta tècnica permet fer la feina de substitució i projecció mentre s'està 
gravant i, en temps real, veure en una pantalla l'escena final muntada.

Per treballar aquesta tècnica  calen uns  requeriments tècnics  específics,  un ordinador 
amb suficient memòria i potencia de processament, per obtenir un bon resultat visual. 
Aquesta tècnica no permet rectificar i modificar en temps real possibles irregularitats en 
el processament de la imatge. 

S'ha fet un  ampli  treball  de recerca  i  proves  del  diferent  programari  lliure  dedicat  a 
l'edició de vídeo i capaç de treballar l'efecte chroma en temps real. Finalment s'escollit 
l'aplicació  WebCamStudio  (http://www.ws4gl.org/).  Aquesta  aplicació  permet  afegir 
diferents  fonts  de  vídeo,  càmera  digital,  webcam  o  fitxers  multimèdia,  i  aplicar-lis 
efectes entre ells.

WebCamStudio  és  GPL i  no  requereix  cap  llicencia  restrictiva  d'ús  ni  de  cap  cost 
econòmic. 
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• Post-producció. Aquesta tècnica consisteix en aplicar la tècnica chroma posteriorment 
a la gravació del  vídeo.  Per treballar aquesta tècnica no calen requeriments tècnics 
molt específics, és suficient un ordinador amb una configuració estàndard. Permet una 
producció molt més acurada i precisa per cadascun dels frames1. 

Referent  al  programari  dedicat  per treballar les tasques de post-producció,  s'escollit 
l'aplicació  Kdenlive  (http://www.kdenlive.org/).  Aquesta  aplicació  d'edició  de  vídeo 
permet  editar,  aplicar  efectes  i  transicions.  L'aplicació  porta  una  biblioteca  molt 
completa de transicions i efectes, entre ells l'efecte chroma key.

KdenLive és GPL i no requereix cap llicencia restrictiva d'ús ni de cap cost econòmic. 

Veure captures de pantalla del programari escollit: 

• WebCamStudio  

• Kdenlive  

Les avantatges de la tècnica chroma són múltiples, entre elles cal destacar:

• Logística.  No  requereix  mobilitzar  persones,  actors,  personal  tècnic,  ni la 
instrumentació de gravació, càmeres, focus, al lloc on es vol ambientar l'escena. Es pot 
simular  en qualsevol  espai  tancat  i  projectar  l'escena  virtual  sobre el  fons de color 
escollit.

• Econòmica. No suposa cap cost econòmic rellevant, i s'estalvien les depeses referents 
al punt anterior, Logística.

• Tècnica.  Moltes de les situacions que es poden ambientar amb aquesta tècnica es 
poden  simular  amb  pantalles  o  monitors  TFT  o  LCD  de  la  mateixa  mida  que  la 
superfície  on  treballem  la  producció.  En  la  majoria  de  casos  això  implica  l'ús  de 
pantalles d'un cost econòmic molt elevat o d'unes dimensions inviables. 

També cal remarcar que aquesta tècnica no requereix coneixements avançats en edició 
de vídeo ni d'una infraestructura complexa. 

Alguns exemples reals d'ús de la tècnica chroma els podem trobar a: 

• Secció  de la previsió del  temps.  Molt  sovint  la secció  de la previsió del  temps  del 
Telenotícies s'ha fet utilitzant un plató chroma.

• Curtmetratges i  pel·lícules.  Molts curtmetratges i  pel·lícules de baix cost  recorren a 
aquesta tècnica per ambientar escenes en llocs que els és impossible fer-ho per raons 
econòmiques. Altres grans produccions cinematogràfiques recorren a aquesta tècnica 
per simular situacions impossibles de recrear com per exemple un home volant o una 
guerra de naus espacials.

El següent enllaç fa un recorregut per la historia  cinematogràfic  de l'ús del chroma: 
http://www.dailymotion.com/video/x8miwb_history-of-chroma-key_tech

1 Fragment o unitat mínima de visualització d'un vídeo
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Objectius
Aquest treball s'ha proposat, sense marcar cap ordre de prioritat, assolir els següents objectius:

• Dissenyar activitats  d'aprenentatge  audiovisuals utilitzant un  plató  i  tècnica  chroma i 
eines multimèdia.

• Dissenyar  i  construir  un plató chroma  per ser utilitzat  com a eina comú a totes les 
activitats proposades.  Proposar un disseny òptim per tal de  minimitzar  l'impacte del 
cost econòmic en la construcció del plató i desenvolupament de les activitats.

• Demostrar que  la tècnica audiovisual  chroma  pot ser un instrument  molt positiu per 
desenvolupar activitats didàctiques que ajudin al procés d'aprenentatge dels alumnes, 
a treballar competències i assolir objectius formatius marcats per la programació.

• Demostrar  que  es  poden  dissenyar  activitats  d'aprenentatge  interdisciplinàries  de 
manera transversal a qualsevol dels nivells de l'etapa de secundària, ESO i Batxillerat, 
mitjançant recursos audiovisuals, com un plató chroma.

• Demostrar  que les activitats proposades compleixen i ajuden  a treballar l'atenció a la 
diversitat i la inclusió d'alumnes NEE.
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Definició i context del problema
La  gran  majoria  dels  IES  no  han  introduït  les  eines  audiovisuals  en  les  programacions 
d'activitats  d'aprenentatge  de les  matèries  que  imparteixen.  Es  creu  que  això  pot  ser  una 
manca de recursos didàctics que cal solucionar  per obrir  tot un ventall  de  noves  possibles 
activitats  que  poden  ajudar  a  millorar  el  procés  d'aprenentatge  de  l'alumne,  treballar  les 
competències bàsiques i reforçar vincles socials entre iguals.

Descripció de la solució proposada
La solució  proposada  al  problema esmentat  anteriorment,  Definició  i  context  del  problema, 
consisteix en el disseny d'un conjunt d'activitats d'aprenentatge interdisciplinàries per treballar 
transversalment  en  diferents  currículums  dels  diferents  nivells  i  etapes  dels  estudis  de 
secundària, la ESO i Batxillerat. Totes les activitats proposades tenen com a eix vertebrador l'ús 
d'un plató chroma. 

Amb  la  solució  proposada,  s'ofereix  una  infinitat  de  possibles  activitats  per  treballar  amb 
diferents metodologies d'aprenentatge.

Disseny i construcció del plató chroma

Un dels objectius d'aquest treball és el propi disseny i construcció d'una estructura de plató 
chroma  per  desenvolupar  les  activitats  proposades.  Per  això,  seguidament  es  detalla  una 
proposta de disseny i construcció.

El disseny que es proposa per la construcció del plató chroma és una estructura de material de 
fusta  en forma de marc quadrat  de mida 2x2 metres.  Aquestes dimensions es consideren 
suficients per representar qualsevol de les activitats proposades en aquest treball. 

Per complir amb l'objectiu que sigui una estructura desmuntable i transportable entre diferents 
espais del institut, es proposa fixar unes peces buides d'alumini als llistons verticals de fusta de 
manera que serveixin de guia per encabir i encaixar els travessers horitzontals. 

Per mantenir l'estructura en equilibri  es proposa fixar els llistons verticals amb  una  base de 
fusta d'una superfície d'uns 30x30cm

I per últim, cal considerar com adherir la tela de feltre a l'estructura de manera que es pugui  
treure i posar. Per això es proposa fer-ho amb velcro adhesiu, una capa fixat a la l'estructura de 
fusta i l'altra a la tela.

Veure imatge Estructura plató chroma

Veure imatge Estructura plató chroma amb el feltre.

Seguidament es detallen les etapes més destacades de la construcció de l'estructura:

1. Tallar 2 metres de llarg de llistons de fusta de 6x5cm. Fixar als llistons verticals unes 
peces rectangulars de 6x5cm buides d'alumini de tal manera que puguin encabir-se els 
travessers horitzontals, Fotografia 1, Fotografia 2.

2. Fixar el velcro a l'estructura i al feltre, Fotografia 3, Fotografia 4.

3. Finalment, l'estructura  queda llesta per transportar,  Fotografia 5, i  llesta  per  treballar 
dins de l'aula alguna de les activitats proposades en aquest treball, Fotografia 6. També 
es pot  veure  alguns dels  elements complementaris,  com el  punt  de llum,  càmera  i 
trípode (Fotografia 7, Fotografia 8).
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Avaluació econòmica

Seguidament  es fa un detall  de l'avaluació econòmica que cal  per  la  construcció del  plató 
chroma.

Plató chroma

El material escollit per utilitzar com a superfície per aplicar l'efecte chroma i projectar el vídeo 
en  post-producció  és  el  feltre.  El  feltre  és  un  material  que  compleix  amb  molts  dels 
requeriments necessaris per ser utilitzat per aquesta funció, és dòcil, resistent i amb cos. 

Hi ha molts tipus de composicions per el feltre, sintètic, llana, etc... S'ha escollit  un tipus de 
feltre de composició sintètic per el seu baix cost econòmic. 

El preu del model de feltre escollit és de 8.95€ el metre i es presenta en bobines de 2 metres  
d'amplada. Com cal una superfície de 2x2 metres, el cost de feltre és de 17.90€.

El  material  escollit  per  la construcció  de l'estructura del  plató  chroma  ha estat  la  fusta,  un 
material  resistent  i  de fàcil  manipulació per els alumnes, pensant que una de les activitats 
proposades, 1r. ESO - Construcció d'un plató chroma, és la construcció del propi plató per part 
dels alumnes que cursen la assignatura de Tecnologia.

El pressupost per l'estructura del plató chroma és de 131€. El pressupost inclou el material de 
fusta i alumini necessari per l'estructura, però sense muntar. La fase de muntatge es delega als 
alumnes de l'activitat proposada.

Programari

El programari escollit per realitzar les tasques de producció de vídeo i treballar amb l'efecte  
chroma és  WebCamStudio i  Kdenlive.  Tots dos són aplicacions  lliures  amb  llicencia GPL, no 
tenen cap restricció d'ús i per tant no tenen cap cost econòmic.

Càmera

La filmació del vídeo de les activitats és realitza amb una videocàmera de gama mitja. I també 
cal un trípode per tal d'estabilitzar la imatge i no provocar moviments no desitjables. 

L'institut ja disposa de trípode i d'una càmera de les especificacions tècniques requerides. Per 
tant, no hi ha cap cost econòmic afegit. 

Il·luminació

Per treballar correctament l'efecte chroma cal tenir una bona il·luminació i intentar eliminar el  
màxim possible les ombres  i aconseguir  un fons de color uniforme. Per  aconseguir-ho, ens 
podem ajudar d'un punt de llum per il·luminar correctament l'escena.

L'institut ja disposa d'un focus. Per tant, no hi ha cap cost econòmic afegit. 
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Metodologies d'aprenentatge

Aprenentatge cooperatiu

Algunes de les activitats proposades en aquest treball, desenvolupen i potencien l'aprenentatge 
cooperatiu, com pot ser l'activitat 2n. ESO - Escenificació d'una situació històrica. Seguidament 
es  detallen  els  cinc  punts  que  caracteritzen  l'aprenentatge  cooperatiu,   contextualitzats  en 
aquesta activitat:

• Interdependència positiva: Els components del grup entenen que treballen junts i en 
equip per assolir un objectiu. Per tant,  tots els components col·laboren per l'èxit del 
grup.

• Responsabilitat individual: Cada component del grup té assignat un rol i unes tasques i 
clares les seves responsabilitats dins del grup, i el seu bon funcionament és necessari 
per assolir l'èxit del grup.

• Interacció cara a cara: Hi ha una interacció física molt propera entre els components 
del grup. Es facilita la bona comunicació entre ells.

• Desenvolupament  de  les  habilitats  interpersonals  pròpies  dels  petits  grups:  Els 
components han d'aprendre escoltar als altres companys, la realimentació constructiva, 
consensuar idees i opinions, etc...

• Processament de grups: Com a grup de treball, ha de fer una reflexió i propostes per 
reforçar o millorar el seu funcionament.

Hi ha diferents tipus de grup d'aprenentatge cooperatiu:

• Informal. Són grups de curta durada i normalment es treballa en parelles.  S'utilitzen 
molt per trencar el ritme d'una classe expositiva i repassar el que s'ha aprés.

• Formal.  La  durada  d'aquests  grups  és  la  de  l'activitat  o  projecte.  Tant  poden  ser 
heterogenis com homogenis. I són ideals per fer projectes o activitats.

• Base.  Són  grups  de  llarga  durada,  per  exemple  tot  un  curs  acadèmic.  Poden  ser 
utilitzats per donar suport personal i ajudar a reforçar coneixements a altres companys.

Estar clar que l'aprenentatge cooperatiu aporta moltes avantatges, entre elles:

• Fer treballs acadèmics de millor qualitat.

• Poder fer tasques acadèmiques més complexes i més reals.

• Disposar d’una estructura de suport personal i acadèmic dins i fora de l’aula.

• Estar en contacte amb diferents tipus de persones, més enllà d’aquelles amb les quals 
es pugui tenir una major afinitat.

• Augmenta les possibilitats d’èxit de tots els estudiants del curs, sense excepció.

• Millor aprofitament del temps acadèmic.

• El professor i els estudiants gaudeixen més de les sessions de classe.
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El treball cooperatiu permet i ajuda als alumnes a:

• Estar atents

• Respondre les preguntes dels companys

• Formular preguntes als companys

• Fer informes conjunts amb altres companys

• Discrepar de les idees dels demés

• Mantenir una posició

• Reconèixer i acceptar els punts de vista dels demés

• Reconèixer les pròpies limitacions

• Plantejar-se preguntes

ABP. Aprenentatge Basat en Projectes

Aquesta metodologia docent s'utilitza en alguna de les activitats descrites posteriorment, com 
1r. ESO - Construcció d'un plató chroma.

Aquesta metodologia consisteix que el professor planteja el desenvolupen d'un projecte i els 
alumnes, organitzats normalment en grups i treballant de forma cooperativa, l'han d'executar 
normalment a l'aula taller. El procés d'execució del projecte és el propi mitjà d'aprenentatge per 
el alumne. El resultat del projecte és la construcció d'un objecte final, maqueta o prototip, que 
tant pot ser virtual com real.

El protagonista del treball i qui porta el pes de l'activitat és l'alumne. El professor passa a un 
segon pla, és una guia i suport de treball per els alumnes. Seguidament es detallen les tasques 
i responsabilitats que tenen totes dues figures en l'ABP:

• Alumne:

◦ Recerca d'informació.

◦ Planificació de tasques.

◦ Distribució de treball i responsabilitats.

◦ Execució de tasques.

◦ Presentació del prototip.

◦ Valoració del treball.

• Professor:

◦ Enunciar el projecte.

◦ Fixar objectius i temps.

◦ Definir l'avaluació.

◦ Orientar i proporcionar informació a l'alumne.

◦ Impulsar i promoure el treball cooperatiu.
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Les principals característiques de l'ABP són:

• Impulsar l’aprenentatge entre iguals a través del treball cooperatiu. 

• Crear un entorn favorable a la motivació per aprendre i procurar que l’alumnat sigui 
protagonista del seu aprenentatge. 

• La metodologia es vertebra amb els procediments del dossier d’aprenentatge.

• Incorporar el desenvolupament de capacitats en els objectius didàctics i la valoració de 
les competències en l’avaluació.

• Fer  servir  les  presentacions  orals  i  el  dossier  d’aprenentatge  com instruments  per 
avaluar les competències.

• Aprendre el contingut a través de la recerca i de la interacció amb iguals.

• Utilitzar les TIC com a fonts d’informació i realització de treballs. 

• Promoure  l’estudi  i  comprensió  de  conceptes  generals  a  partir  de  proposicions 
concretes.

La metodologia de l'ABP té moltes virtuts, entre aquestes destaquen:

• Fomentar habilitats, com:

◦ Treballar en grup.

◦ Aprenentatge autònom.

◦ Planificació del temps.

◦ Treballar per projectes.

◦ Capacitat d’expressió oral i escrita.

• Augmentar la motivació dels alumnes, i en conseqüència:

◦ Millorar rendiments.

◦ Major persistència en l’estudi.

Una avaluació de l'ABP ha de contemplar les següents etapes:

• Avaluació inicial. Cal implicar a l'alumne i proposar projectes atractius i motivadors. Es 
pot  demanar  un  treball  inicial  de  recerca  individual  d'informació  sobre  el  projecte. 
Aquest es pot valorar actitudinalment.

• Avaluació  formativa.  Valorar  una  bona  comprensió  dels  objectius,  planificació  de 
tasques i coneixement de criteris d'avaluació. En el primers cursos de l'ESO cal que les  
tasques estiguin molt ben pautades.

• Avaluació  sumativa  (grupal  i  individual).  Avaluar  si  s'han  aconseguit  els  objectius 
proposats i s'han assolit les competències corresponents.

Però l'ABP també presenta moltes dificultats, com són:

• Més feina per el professor. Preparar enunciats del projecte, supervisar el treball diari,  
gestionar conflictes de grups, facilitar recursos d'aprenentatge. 

• Avaluació. 

Disseny d’un plató chroma i desenvolupament d'activitats audiovisuals associades 11/59



Xavier Paytubi Hierro – Memòria. Treball de fi de màster

Activitats d'aprenentatge

Seguidament  es fa un repàs per  els  diferents  nivells  de secundària,  ESO i  Batxillerat.  Per  
cadascun d'ells, es proposa una activitat per treballar algun contingut curricular corresponent al 
nivell.  En  totes  les  activitats  proposades,  el  plató  chroma  és  l'eix  vertebrador  del 
desenvolupament de l'activitat.

1r. ESO - Construcció d'un plató chroma

Contextualització

L'activitat  està  dissenyada  per  una  classe  amb  28  alumnes.  I  la  següent  taula  detalla  la 
contextualització curricular de l'activitat:

Nivell 1r nivell de l'ESO.

Matèria Tecnologia.

Temes Disseny i construcció d'objectes.

Continguts

• Disseny i construcció d'un objecte senzill amb els materials i les eines 
adients aplicant els sistemes de representació tractats. 

• Disseny i construcció d'estructures senzilles aplicades a un objecte per 
millorar la seva resistència als esforços.

Detall i justificació

Aquesta activitat consisteix en dissenyar i construir un plató chroma.

L'activitat demana que diferents grups d'alumnes treballin el disseny i construcció de diferents 
objectes i/o estructures d'utilitat docent, com pot ser:

• Plató chroma.

• Penjadors per les aules ordinàries.

• Estanteries per la biblioteca.

• Arxivadors per el material del taller de Tecnologia.

En aquest cas, l'activitat es centra en el projecte del disseny i construcció del plató chroma. El  
resultat d'aquesta activitat és utilitzat en el desenvolupament i execució de la resta d'activitats 
descrites en aquest TFM.

Primerament, cal confeccionar els grups de treball i decidir en quin projecte treballa cada grup.  
El procés i criteris de decisió per confeccionar els grups queden descrits en l'apartat Dinàmica
de grup. Una vegada s'han confeccionat els grups de treball, el professor assigna de manera 
aleatòria a cada grup un dels projectes proposats. Una manera de fer-ho pot ser a l'atzar, per 
exemple, assignar a cada projecte un número i fer tants papers o butlletes numerades com 
projectes. I cada grup escull a l'atzar un dels papers amb el número del projecte assignat.
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Un cop el grup té assignat un projecte, ja pot començar a treballar en les següents tasques:

• Recerca d'informació. Els components del grup han de cercar i recollir informació sobre 
quines  funcionalitats  ha  de  complir  l'objecte  o  estructura,  i  possibles  dissenys  que 
compleixin amb els requeriments.

• Execució  del  prototip  resultat  del  projecte.  El  grup  ha  de  construir  un  prototip  de 
l'objecte o estructura proposat seguint el millor dels dissenys estudiats.

• Elaboració d'una memòria tècnica. El grup ha d'elaborar una memòria que ha d'incloure 
els següents punts:

◦ Introducció.
◦ Marc teòric.
◦ Disseny i construcció.
◦ Assaigs i anàlisi de resultats.
◦ Pressupost.
◦ Conclusions.
◦ Bibliografia.
◦ Índex.
◦ Agraïments.

En el cas del projecte de disseny i construcció del plató chroma, s'han de complir amb els 
següents requeriments:

• Lleuger: L'estructura ha de ser lleugera perquè una persona de constitució mitjà pugui 
transportar-la.

• Resistent a l'aigua: L'estructura ha de ser resistent al contacte a l'aigua.

• Plegable  i  transportable:  L'estructura  ha  de  ser  fàcil  de  plegar  i  transportar  entre 
diferents espais del centre.

• Mida: L'estructura ha de servir per col·locar una tela, on projectar l'efecte chroma, de 
2x2m.

Els materials triats per complir amb tots aquests requeriments han estat descrits en l'apartat 
Materials, i el disseny de l'estructura en Annex 2. Disseny de l'estructura del plató chroma.

Els grups de treball tenen total llibertat per decorar i personalitzar els seus prototips finals. 

Durant  el procés de disseny i  construcció del  projecte assignat,  cada alumne ha d'elaborar 
individualment la seva pròpia llibreta de treball, que recull totes les notes, decisions i esquemes 
que ajuden al treball de l'alumne. Aquesta llibreta també forma part del procés d'avaluació, i 
s'ha d'entregar al professor al final del projecte.

Finalment, els grups de treball han d'entregar la memòria tècnica i presentar el seu projecte 
davant la resta de companys de classe.

Dinàmica de grup

L'activitat es treballa en grups de 4 alumnes, en total 7 grups per classe. El criteri utilitzat per  
confeccionar els grups de treball i els components de cada grup es completament aleatori. Per  
exemple, el professor pot assignar a cada alumne un número del 1 al 4, de manera seqüencial  
tal com estan seguts a l'aula. Finalment, els grups quedaran conformats per aquells alumnes 
amb el mateix número assignat per el professor. L'objectiu és l'objectivitat i aconseguir grups 
heterogenis,  si  el  resultat  del  procés  no  aconseguís  la  heterogeneïtat  en  algun  d'ells,  el 
professor faria els canvis oportuns per aconseguir-la. 
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Una vegada es tenen configurats els grups de treball i tenen un projecte assignat, es passa a 
detallar l'enunciat de cada projecte als alumnes.

Finalment,  quan ja s'han definit  el  número de components de cada grup,  quins alumnes hi  
formaren part i ja saben el contingut i objectius del projecte, el professor defineix les diferents 
responsabilitats i distribució de tasques a repartir entre els components.

• Responsable de la planificació. És aquell alumne que ha de fer complir la temporització 
de la planificació de tasques de l'activitat.

• Responsable de l'elaboració de la memòria tècnica. És aquell alumne que ha d'integrar 
el  treball  del  grup  en  un  document  que  reuneixi  les  seccions  requerides  per  una 
memòria tècnica.

• Responsable del disseny. És aquell alumne que consensua les propostes de disseny i 
supervisa que es compleixi i es segueixi en el procés de construcció.

• Responsable de la presentació de l'exposició. És aquell alumne que elabora i coordina 
la presentació oral que fa el grup al finalitzar el projecte.

Tots els components de tots els grups tenen una responsabilitat assignada, les esmentades 
anteriorment, però igualment tots treballen en el desenvolupament i elaboració de les tasques 
comuns del projecte. 

De  manera  rotativa,  en  les  sessions  de  treball  del  taller,  un  component  del  grup  serà 
responsable  de netejar  l'espai  de treball  utilitzat  per  el  grup i  ordenar  les eines que s'han 
utilitzat.

Temporització

En aquests tipus d'activitats, de treball cooperatiu, és molt important una bona temporització i  
planificació. Es corre el risc que algunes de les tasques de l'activitat portin més temps del 
previst i la planificació quedi alterada. Per tant, el professor ha de tenir un control molt acurat de  
la temporització prevista.

Seguidament es detallen cadascuna de les tasques més importants i el seu impacte temporal.

# Tasca Temporització

T1.1 Creació de grups. 30'

T1.2 Introducció de l'activitat. 30'

T1.3 Disseny i elaboració del prototip del projecte. 5 sessions

T1.4 Memòria tècnica. 1 sessió (60')

T1.5 Presentació. 1 sessió (60')

La tasca T1.1 fa referència a la feina de creació dels grups de treball. 

La tasca T1.2 és el moment que té el professor per introduir als alumnes l'enunciat i objectius 
de cadascun dels projectes. 

La tasca  T1.3 és la tasca que ocupa el gruix temporal més llarg del projecte. El grup ha de 
treballar en l'aula taller el disseny i la construcció del prototip final del projecte. En paral·lel, 
cada alumne ha d'elaborar la seva llibreta de treball on pren notes de totes les decisions preses  
per el grup, esquemes i reflexions que ajuden al desenvolupament del seu treball.

A tasca T1.4 està pensada perquè els alumnes acabin de treballar i elaborar la memòria tècnica 
i aprofitar per resoldre qualsevol dubte amb el professor.
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I finalment, la tasca T1.5 està pensada perquè tots els grups facin una presentació del procés 
de disseny i construcció del projecte assignat. Donat que hi ha 7 grups, es dedicarà un màxim 
de 7 minuts per l'exposició del projecte que ha desenvolupat cada grup.

Competències i objectius formatius

Aquesta activitat treballa i desenvolupa les següents competències bàsiques:

Competències transversals:

Les competències comunicatives:

1. Competència comunicativa lingüística i  audiovisual.  L'alumne desenvolupa les seves 
habilitats comunicatives perquè l'activitat requereix elaborar una memòria i col·laborar 
en la presentació del disseny i elaboració del projecte.

2. Competències artística i cultural. L'alumne desenvolupa les seves habilitats artístiques i 
culturals  perquè l'activitat  promou  que  ells  expressin  les  seves  competències 
artístiques en el disseny i decoració dels projectes proposats.

Les competències metodològiques:

3. Tractament de la informació i competència digital. En aquesta activitat l'alumne elabora 
una memòria utilitzant les TIC que recull tot el procés que s'ha seguit per el disseny i 
construcció del  prototip  final.  I  a més també ha d'utilitzar les TIC per  elaborar  una 
presentació per exposar el treball del grup.

4. Competència  matemàtica.  En aquesta activitat, l'alumne  ha de manipular operacions 
matemàtiques per dissenyar i  construir l'estructura del projecte assignat.  En general 
són  operacions  senzilles  adequades  al  nivell  del  curs  per  el  qual  està  proposada 
l'activitat.

5. Competència  d'aprendre  a  aprendre.  El  procés  de  disseny  i  construcció  permet  a 
l'alumne a conduir el seu propi aprenentatge, prendre consciencia de les seves pròpies 
capacitats i fomenta el pensament creatiu per dissenyar una estructura que compleixi 
amb els requeriments  establerts en l'anunciat. També inclou  la capacitat per obtenir 
informació tant individual con en grup i processar-la, relacionant-la i integrant-la al propi 
coneixement. 

Les competències personals:

6. Competència d'autonomia i iniciativa personal. Aquesta competència fa referència a la 
iniciativa per  portar a la pràctica idees i  projectes i  transformar-los en objectes,  un 
prototip. També te a veure amb les habilitats de lideratge de projectes i responsabilitats  
assignades. I avaluar els possibles riscos de les decisions preses.

Competències específiques centrades en conviure i habitar el món:

7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. L'activitat requereix la 
construcció d'estructures, sempre tenint present que cal reutilitzar tot tipus de material 
que es tingui a mà, o sigui, potenciar el consum racional i responsable.

8. Competència social i ciutadana. Aquesta competència inclou el desenvolupament de 
les  habilitats  socials  per  comunicar-se,  escoltar  a  la  resta,  practicar  el  diàleg  i 
consensuar diferents opinions. Totes aquestes habilitats es desenvolupen en el treball 
cooperatiu entre els integrants del grup. 
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I els objectius formatius que s'han proposat assolir al finalitzar l'activitat, són:

• Dissenyar i construir un objecte, prototip.

• Elaborar una memòria tècnica.

• Exposar en public un treball.

• Elaborar una llibreta de treball.

S'han elaborat les rúbriques necessàries per la corresponent avaluació.

Materials

Per realitzar aquesta activitat, en concret la construcció del plató chroma, cal utilitzar el següent 
material:

• Material de l'estructura:

◦ Llistons de fusta, tubs d'alumini, planxes de fusta.

◦ Feltre de color verd o blau.

• Material addicional:

◦ Cola, vernís i/o pintures i pinzells.

• Eines:

◦ Trepant, xerrac, martell, tisores i cargols.

Cal tenir una especial vigilància dels alumnes que facin ús d'eines com el xerrac i el trepant.

Atenció a la diversitat i inclusió d'alumnes NEE

Tal com està plantejada l'activitat, la inclusiu dels alumnes NEE a la participació de l'activitat és 
total perquè el criteri per la creació dels grups de treball és aleatori i tots els alumnes participen 
en  la  creació  dels  grups.  D'aquesta  forma  aconseguim  una  heterogeneïtat  total  entre  els 
components del grup.

Les activitats de treball cooperatiu dins de l'aula taller, com aquesta, ajuden i milloren el treball 
d'alumnes amb certs  problemes d'aprenentatge a qualsevol nivell,  de ritme lent,  amb certs 
problemes  de  integració  social,  etc...  El  treball  cooperatiu  ajuda  a  establir  forts  vincles 
d'interdependència en aquests alumnes amb la resta de companys i el professor. 

Per part del professor, és molt important fer un seguiment especial d'aquests alumnes perquè 
treballin i desenvolupin les competències bàsiques, i no quedin exclosos de les seves tasques. 
Pot aprofitar les sessions de treball T1.3 per fer un seguiment més acurat del treball d'aquests 
alumnes. I si cal, avaluar-los amb uns altres criteris ajustats al seu nivell d'aprenentatge.

Avaluació

L'avaluació d'una activitat d'ABP com aquesta, inclou:

• Avaluació inicial. Aquesta avaluació és fa a l'inici del projecte, i suposa la implicació de 
l'alumnat en el projecte assignat.

• Avaluació  formativa.  Aquesta  avaluació  es  fa  durant  to  el  procés  de  disseny  i 
construcció. Una avaluació d'observació continua.

• Avaluació sumativa. Aquesta avaluació es fa al final del projecte.
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Per fer  l'avaluació  de la  qualitat  del  treball  i  competències treballades,  es fa  ús  de varies 
rúbriques seguidament detallades:

Rúbrica per avaluar l'objectiu Dissenyar i construir un objecte, prototip.

# Criteris
Nivell de qualitat

Notable Suficient Insuficient

C1.1 Disseny El disseny compleix i 
resol els requeriments 
especificats en 
l'enunciat.

Es troba algun error 
en el disseny 
presentat que no 
compleix amb 
requeriments 
especificats en 
l'enunciat.

El disseny no 
compleix ni resol els 
requeriments 
especificats en 
l'enunciat.

C1.2 Construcció El procés de 
construcció ha estat 
molt ben planificat i no 
ha presentat cap 
problema.

Hi hagut algun 
problema que ha 
alterat alguna part de 
la planificació inicial i 
el procés de 
construcció.

No s'ha complert 
correctament amb la 
planificació i el procés 
de construcció ha 
estat incorrecte.

C1.3 Prototip (I) El prototip final 
segueix fidelment el 
disseny proposat en la 
memòria tècnica.

El prototip final 
presenta alguna 
diferencia del disseny 
proposat en la 
memòria tècnica.

El prototip final no 
segueix el disseny 
proposat en la 
memòria tècnica.

C1.4 Prototip (II) El prototip final és 
completament 
funcional.

El prototip final 
presenta algunes 
deficiències 
funcionals.

El prototip final no és 
funcional.

Rúbrica per avaluar l'objectiu Elaborar una memòria tècnica.

# Criteris
Nivell de qualitat

Notable Suficient Insuficient

C1.5 Presentació i 
estructura.

La memòria està molt 
ben estructurada i 
compleix les normes 
de presentació.

La memòria presenta 
algun error en 
l'estructura i no 
compleix algunes de 
les normes de 
presentació.

La documentació està 
mal estructurada i no 
compleix les normes 
mínimes de 
presentació.

C1.6 Contingut. El contingut de la 
memòria s'ajusta 
perfectament a les 
seccions requerides.

Falten algunes 
seccions requerides a 
la memòria.

El contingut de la 
memòria no s'ajusta a 
les seccions 
requerides.

C1.7 Ortografia. La memòria no 
presenta cap falta 
d'ortografia.

Algunes pàgines de la 
memòria presenten 
alguna falta 
d'ortografia.

En general, totes les 
pàgines de la memòria 
presenten algunes 
faltes d'ortografia.
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Rúbrica per avaluar l'objectiu Exposar en public un treball.

# Criteris
Nivell de qualitat

Notable Suficient Insuficient

C1.8 Temporització. La presentació 
s'ajusta al temps 
assignat.

La presentació no 
s'ajusta al temps 
assignat. Té una 
desviació de fins un 
30% del temps 
previst.

La presentació no 
s'ajusta al temps 
assignat. Té una 
desviació de més d'un 
30% del temps 
previst.

C1.9 Comunicació i 
exposició oral.

L'alumne presenta 
seguretat en públic i 
comunica amb 
claredat els 
continguts.

L'alumne presenta 
nervis i té alguns 
problemes de 
comunicació.

L'alumne presenta 
molts nervis i té greus 
problemes per 
comunicar idees.

C1.10 Ús de les TIC 
per elaborar la 
presentació.

S'han elaborat 
transparències 
adients a l'exposició i 
de format i contingut 
correcte.

S'han presentat unes 
transparències poc 
treballades.

No s'ha elaborat cap 
material 
complementari per 
acompanyar la 
presentació.

Rúbrica per avaluar l'objectiu Elaborar una llibreta de treball.

# Criteris
Nivell de qualitat

Notable Suficient Insuficient

C1.11 Continguts (I). La presentació de la 
llibreta és molt bona.

La presentació de la 
llibreta presenta 
alguna deficiència.

No hi ha cap cura en 
la presentació de la 
llibreta.

C1.12 Continguts 
(II).

El contingut de la 
llibreta presenta un 
bon seguiment del 
procés tecnològic.

Hi ha certes parts del 
procés que no queden 
ben detallades.

El contingut de la 
llibreta no fa un bon 
seguiment del procés 
tecnològic.

C1.13 Organització. La llibreta està molt 
ben organitzat per 
seccions.

El criteri d'organització 
de la llibreta no és 
gaire adient.

La llibreta no segueix 
cap tipus 
d'organització.

C1.14 Ortografia. La llibreta no presenta 
cap falta d'ortografia.

Algunes pàgines de la 
llibreta presenten 
alguna falta 
d'ortografia.

En general, totes les 
pàgines de la llibreta 
presenten algunes 
faltes d'ortografia.

Metodologia d'aprenentatge

Aquesta activitat es treballa en equip, seguint la metodologia ABP descrita en l'apartat  ABP.
Aprenentatge  Basat  en Projectes.  El  professor  planteja  un  repte  o  projecte,  que té  com a 
resultat  final  la construcció d'un objecte real  o virtual,  en aquest cas és una estructura per 
treballar l'efecte chroma. 
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2n. ESO - Escenificació d'una situació històrica

Contextualització

L'activitat  està  dissenyada  per  una  classe  amb  30  alumnes.  I  la  següent  taula  detalla  la 
contextualització curricular de l'activitat:

Nivell 2n nivell de l'ESO.

Matèria Ciències socials, geografia i història.

Temes Les societats pre-industrials

Continguts

• Identificació dels trets bàsics de la societat, l'economia i els poders 
polítics a l'Europa feudal, incidint en els elements referits  a la desigualtat 
legal dels estaments socials. Localització espacial i temporal de les 
diverses unitats polítiques que van coexistir en la Península Ibèrica 
durant l'Edat mitjana i anàlisi dels diferents grups socials. 

• Aplicació de les nocions històriques de canvi i continuïtat en la 
interpretació de l'origen i l'expansió de l'Islam. Anàlisi de les formes de 
vida i de la confluència de cultures (cristians, musulmans i jueus) en les 
ciutats de la Península Ibèrica. 

• Identificació dels trets bàsics del procés de formació dels comtats 
catalans fins a la consolidació de la Corona catalano-aragonesa. 
Caracterització de les principals institucions catalanes, establint relacions 
amb algunes institucions actuals. 

• Anàlisi dels canvis econòmics i polítics de la Baixa Edat Mitjana, incidint 
especialment en l'auge de la vida urbana i del comerç i en els conflictes 
al món rural. Anàlisi del paper de l'Església en la cultura i la mentalitat 
medievals. 

• Anàlisi de l'evolució social, política i econòmica a l'Edat moderna, situant 
l'Imperi hispànic dins el context europeu. Comparació de situacions 
històriques d'època moderna, com l'ampliació del món conegut pels 
europeus o els conflictes religiosos, entre d'altres, amb fets de l'actualitat. 
Caracterització d'alguna civilització no europea. 

• Reconeixement dels elements bàsics de l'evolució històrica de Catalunya 
dins la monarquia hispànica, analitzant les causes  i les conseqüències 
d'alguns conflictes polítics i socials. Caracterització d'elements de canvi i 
continuïtat en la Catalunya del segle XVIII.

Detall i justificació

Aquesta activitat consisteix en la representació d'una escena o situació històrica rellevant en 
una època o civilització concreta.

L'activitat demana que diferents grups d'alumnes de classe interpretin una escena d'una etapa 
i/o  civilització  històrica  corresponent  a  algun  dels  continguts  curriculars  del  seu  nivell.  Per 
exemple, es proposen els següent temes:
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• Edat Mitjana

◦ L'imperi Bizantí, l’Islam i l’expansió del món islàmic, l’imperi de Carlemany, Europa 
feudal, la cultura i l’art medieval : romànic i gòtic, la Península Ibèrica, Al-Andalus

• Edat Moderna

◦ La monarquia dels Reis Catòlics, el descobriment i colonització d'Amèrica, l'Europa 
del Barroc.

Una vegada s'han confeccionat els grups de treball, el professor assigna de manera aleatòria a 
cada grup un dels temes proposats. Una manera de fer-ho pot ser a l'atzar, per exemple, sense 
que els alumnes sàpiguen quin és el criteri i ordre de  posterior  selecció, cada grup escull un 
representant temporal. I una vegada cada grup té el seu representant, es pren nota del dia de 
naixement de cadascun d'aquests i per ordre de més petit a més gran, cada representant escull 
quin tema treballa el seu grup.

Un cop el grup té assignat un tema, ja pot començar a treballar en les següents tasques:

• Recerca d'informació. Els components del grup han de cercar i recollir informació sobre 
el tema assignat per treballar els següents punts:

◦ Elaboració  del  guió  i  diàleg.  Els  actors  han  de  representar  alguna  escena  i 
interpretar  el  guió  i  diàlegs elaborats  per  el  grup.  El  guió  i  diàlegs han d'estar  
contextualitzats en l'època assignada.

◦ Caracterització dels personatges. Els actors han de caracteritzar-se correctament 
als personatges de l'època o civilització representada.

• Elaboració d'una memòria. El grup ha d'elaborar una memòria que ha d'incloure tota la 
informació  útil  utilitzada  per  confeccionar  el  guió,  diàlegs  i  caracterització  dels 
personatges, i unes conclusions.

Finalment, un a un, tots els grups representen els seus papers en el plató chroma. El plató  
chroma ajuda a ambientar l'escena, contextualitzar els actors en una situació concreta i donar-li 
realisme a la representació, sense cap cost econòmic addicional rellevant. 

Al  finalitzar  l'exposició,  el  grup  ha  d'entregar  una  memòria  amb  el  recull  de  la  informació  
utilitzada per elaborar el guió sobre el tema assignat.

Donat el nivell per el qual està pensada l'activitat, 2n d'ESO, la feina de post-producció, de tots 
els vídeos de totes les representacions, la farà un altra grup de treball d'un nivell superior, com 
els alumnes de 4t d'ESO que estiguin cursant la matèria optativa d'Informàtica i hagin superat 
els objectius formatius dels continguts d'edició de continguts multimèdia on s'estudia la post-
producció audiovisual de vídeo, o algun professor amb els coneixements tècnics i audiovisuals 
suficients.

Dinàmica de grup

L'activitat es treballa en grups de 5 alumnes, en total 6 grups per classe. El criteri utilitzat per  
confeccionar els grups de treball i els components de cada grup es completament aleatori. Per  
exemple, el professor pot assignar a cada alumne un número del 1 al 5, de manera seqüencial  
tal com estan seguts a l'aula. Finalment, els grups quedaran conformats per aquells alumnes 
amb el mateix número assignat per el professor.  L'objectiu és  l'objectivitat i  aconseguir grups 
heterogenis,  si  el  resultat  del  procés  no  aconseguís  la  heterogeneïtat  en  algun  d'ells,  el 
professor faria els canvis oportuns per aconseguir-la. 

Una vegada es tenen configurats  els  grups de treball,  es passa a detallar  el  contingut  de 
l'activitat als alumnes.
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I finalment, quan ja s'han definit el número de components de cada grup i quins alumnes hi 
formaren part, i ja saben el contingut i objectius de l'activitat, el professor defineix les diferents 
responsabilitats i distribució de tasques a repartir entre els components.

• Responsable del guió. És aquell component del grup que supervisa que tot el guió sigui 
adient i estigui correctament contextualitzat a la època assignada.

• Responsable de vestuari. És aquell component del grup que supervisa que el vestuari 
sigui adient i estigui correctament contextualitzat a la època assignada.

• Responsable  de l'escenari.  És  aquell  component  del  grup responsable  d'escollir  un 
escenari  virtual,  el  que  es  projectarà  al  plató  chroma,  i  que  sigui  adient  i  estigui 
correctament contextualitzat a la situació representada i a la època assignada.

• Responsable  de  la  càmera.  És  aquell  component  del  grup  responsable  de  la 
manipulació de la càmera.

• Actors. Els actors són els components del grup que representen l'escena o situació 
històrica.

Alguns  dels  actors,  potser  els  que  tenen  menys  carga  interpretativa,  poden  ser  també 
responsables d'alguns dels punts esmentats anteriorment.

Temporització

En aquests tipus d'activitats, de treball cooperatiu, és molt important una bona temporització i  
planificació. Es corre el risc que algunes de les tasques de l'activitat portin més temps del 
previst i la planificació quedi alterada. Per tant, el professor ha de tenir un control molt acurat de  
la temporització prevista.

Seguidament es detallen cadascuna de les tasques més importants i el seu impacte temporal.

# Tasca Temporització

T2.1 Creació de grups. 30'

T2.2 Introducció de l'activitat. 30'

T2.3 Treball de recerca fora de l'horari escolar
• Guió, diàleg, caracterització, assaig i memòria

2 setmanes

T2.4 Reunió de grups de treball i resolució de dubtes. 1 sessió (60')

T2.5 Representació escènica de tots els grups. 2 sessions (120')

T2.6 Treball de post-producció per part dels alumnes 4t d'ESO. 2 sessions (120')

T2.7 Exposició de tots els treballs amb la l'efecte chroma. 1 sessió (60')

La tasca T2.1 fa referència a la feina de creació dels grups de treball. 

La tasca T2.2 és el moment que té el professor per introduir als alumnes l'enunciat i objectius 
de l'activitat. 

La tasca  T2.3 és una part del treball  assignat als alumnes per fer fora d'hores lectives, on 
l'alumne ha de fer un treball de recerca sobre el tema assignat  i  elaborar  una memòria. S'ha 
planificat dues setmanes per fer aquesta tasca, on a part de donar prou temps als grups per 
realitzar la seva feina, el professor aprofita per seguir en paral·lel amb la seva unitat didàctica 
sobre  El coneixement del passat: de les societats prehistòriques al món clàssic tal com la té 
programada, i proveir als alumnes de més documentació útil. 
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La tasca  T2.4 està programada per fer-la en mig de la tasca  T2.3, i està pensada com una 
sessió de treball  grupal on tots els grups es poden reunir  i  aprofitar per compartir dubtes i  
resoldre problemes.

La tasca T2.5 està dedicada al temps que ocuparà l'escenificació de totes les representacions 
de tots els grups.

La tasca  T2.6 és el temps que s'ha de dedicar per les feina de post-producció i aplicació de 
l'efecte chroma a tots els vídeos.

I finalment, la tasca T2.7 està pensada perquè el professor dediqui una sessió per l'exposició 
de tots els vídeos resultat de la post-producció de la tasca T2.6. Donat que hi ha 6 grups, es 
dedicarà un màxim de 8 minuts per l'exposició de cada vídeo.

Competències i objectius formatius

Aquesta activitat treballa i desenvolupa les següents competències bàsiques:

Competències transversals:

Les competències comunicatives:

1. Competència comunicativa lingüística i  audiovisual.  L'alumne desenvolupa les seves 
habilitats comunicatives perquè l'activitat requereix que l'alumne s'expressi i interpreti el 
paper d'algun dels personatges que configuren el guió que ha creat el grup de treball. 
També  s'inclou  la  habilitat  per  comunicar-se  per  escrit  en  la  memòria  que  s'ha 
d'entregar.

2. Competències artística i cultural. L'alumne desenvolupa les seves habilitats artístiques i 
culturals perquè l'activitat requereix conèixer els trets característics més rellevants, tant 
maquillatge,  perruqueria  i  vestuari,  dels  personatges  que  intervenen  en  la 
representació.  L'alumne també haurà  de  confeccionar  el  seu  propi  vestuari  per  els 
personatges.

Les competències metodològiques:

3. Tractament de la informació i competència digital. En aquesta activitat l'alumne elabora 
una memòria utilitzant les TIC que recull  tot un treball  de recerca i investigació per 
recollir  informació  sobre  el  tema  assignat  i  el  guió  desenvolupat  que  s'ha  de 
representar.

4. Competència  d'aprendre  a  aprendre.  En  aquesta  activitat,  l'alumne  desenvolupa 
estratègies  d'aprenentatge  en  el  treball  cooperatiu,  recerca  d'informació,  actituds  i 
motivació per aprendre sobre el tema assignat. També inclou la capacitat per obtenir 
informació tant  individual  com en grup i  processar-la,  relacionant-la i  integrant-la al 
propi coneixement. També s'inclou fomentar el pensament creatiu per elaborar el guió i  
diàlegs.
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Competències específiques centrades en conviure i habitar el món:

5. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. L'activitat requereix la 
confecció de vestuari i caracterització dels personatges, sempre tenint present que cal 
reutilitzar tot tipus de material que es tingui a mà, o sigui, potenciar el consum racional i 
responsable.

6. Competència social i ciutadana. Aquesta competència inclou el desenvolupament de 
les habilitats socials per comunicar-se, escoltar a la resta i  practicar el diàleg. Totes 
aquestes habilitats es desenvolupen en el treball  cooperatiu entre els integrants del 
grup. La vessant social d'aquesta competència suposa utilitzar el coneixement sobre 
l'evolució i organització de les societats. I també s'afavoreix la comprensió de la realitat  
històrica i social del món, la seva evolució, els seus assoliments i problemes. 

I els objectius formatius que s'han proposat assolir al finalitzar l'activitat, són:

• Representar una situació d'una època o civilització històrica.

• Elaborar una memòria.

S'han elaborat les rúbriques necessàries per la corresponent avaluació.

Materials

Per realitzar aquesta activitat cal utilitzar diferent material:

• Material de caracterització dels personatges: Cada grup d'alumnes serà responsable 
d'aconseguir i reutilitzar el material necessari per dur a terme la seva representació.

• Material  audiovisual:  Plató  chroma,  càmera,  trípode,  focus  i  ordinador  amb  el 
programari adient per la feina de post-producció.

Atenció a la diversitat i inclusió d'alumnes NEE

Tal com està plantejada l'activitat, la inclusiu dels alumnes NEE és total perquè el criteri per la 
creació dels grups de treball és aleatori i tots els alumnes participen en la creació dels grups.  
D'aquesta forma aconseguim una heterogeneïtat total entre els components del grup.

Les activitats de treball  cooperatiu,  com aquesta, ajuden i milloren el treball  d'alumnes amb 
certs  problemes  d'aprenentatge  a  qualsevol  nivell,  de  ritme  lent,  amb  certs  problemes  de 
integració social, etc... El treball cooperatiu ajuda a establir forts vincles d'interdependència en 
aquests alumnes amb la resta de companys i el professor. 

Per part del professor, és molt important fer un seguiment especial d'aquests alumnes perquè 
treballin i desenvolupin les competències bàsiques, principalment l'expressió oral i escrita. Pot 
aprofitar  la  sessió  de  treball  T2.4 per  fer  un  seguiment  més  acurat  del  treball  d'aquests 
alumnes. I si cal, avaluar-los amb uns altres criteris ajustats al seu nivell d'aprenentatge.

Avaluació

Aquesta activitat s'avalua amb l'ús de dues rúbriques, una per la pròpia representació històrica i  
l'altre per la memòria de la recerca de documentació i elaboració del guió.

Disseny d’un plató chroma i desenvolupament d'activitats audiovisuals associades 23/59



Xavier Paytubi Hierro – Memòria. Treball de fi de màster

Rúbrica per avaluar l'objectiu Representar una situació d'una època o civilització històrica.

# Criteris
Nivell de qualitat

Notable Suficient Insuficient

C2.1 Selecció dels 
personatges.

Els personatges que 
es representen 
inclouen els trets 
característics més 
representatius del 
context històric 
seleccionat.

Els personatges 
seleccionats 
presenten algun error 
en el context històric 
seleccionat.

Els personatges 
seleccionats no 
representen cap dels 
trets més 
característics del 
context històric 
seleccionat.

C2.2 Elaboració del 
guió (I).

L'escenificació és 
adequada i 
representativa del 
tema assignat.

L'escenificació 
presenta algun error 
que queda fora del 
context del tema 
assignat.

L'escenificació no és 
adequada i no 
representa cap 
situació  rellevant  del 
tema assignat.

C2.3 Elaboració del 
guió (II).

El diàleg és adequat i 
representatiu d'alguna 
situació   del tema 
assignat.

El diàleg presenta 
algun error que queda 
fora del context del 
tema assignat

El diàleg no és 
adequat i no és 
representatiu de cap 
situació  rellevant del 
tema assignat

Rúbrica per avaluar l'objectiu Elaborar una memòria.

# Criteris
Nivell de qualitat

Notable Suficient Insuficient

C2.4 Recerca 
d'informació.

La informació 
presentada en la 
memòria està ben 
seleccionada i 
correspon a la època 
assignada.

La informació 
presentada en la 
memòria presenta 
alguna incorrecció 
històrica i no es gaire 
rellevant.

La informació 
presentada en la 
memòria és insuficient 
i no correspon a la 
època assignada.

C2.5 Presentació i 
estructura.

La memòria està molt 
ben estructurada i 
compleix les normes 
de presentació.

La memòria presenta 
algun error en 
l'estructura i no 
compleix algunes de 
les normes de 
presentació.

La documentació està 
mal estructurada i no 
compleix les normes 
mínimes de 
presentació.

C2.6 Contingut. El contingut de la 
memòria s'ajusta 
perfectament a les 
seccions requerides.

Falten algunes 
seccions requerides a 
la memòria.

El contingut de la 
memòria no s'ajusta a 
les seccions 
requerides.

C2.7 Ortografia. La memòria no 
presenta cap falta 
d'ortografia.

Algunes pàgines de la 
memòria presenten 
alguna falta 
d'ortografia.

En general, totes les 
pàgines de la 
memòria presenten 
algunes faltes 
d'ortografia.
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Metodologia d'aprenentatge

Aquesta  activitat  es  treballa  en  equip,  seguint  la  metodologia  d'aprenentatge  cooperatiu. 
Seguidament  es  detallen  els  cinc  punts  que  caracteritzen  l'aprenentatge  cooperatiu, 
contextualitzats en aquesta activitat:

• Interdependència positiva: Els components del grup hauran de treballar junts i en equip 
fora d'hores lectives per cercar informació sobre el tema assignat, preparar la memòria, 
elaborar el guió i diàlegs i preparar la caracterització dels personatges. Per tant, tots els 
components col·laboren per l'èxit del grup.

• Responsabilitat  individual:  Cada  component  del  grup  té  assignat  des  de  el 
començament del treball una responsabilitat dins del grup i sap quines són les seves 
funcions i tasques. L'activitat està pensada perquè el bon funcionament individual sigui 
necessari perquè el grup assoleixi l'èxit.

• Interacció cara a cara: Hi ha una interacció física molt propera entre els components 
del grup. Es facilita la bona comunicació entre ells.

• Desenvolupament  de  les  habilitats  interpersonals  pròpies  dels  petits  grups:  Els 
components han d'aprendre escoltar als altres companys, la realimentació constructiva, 
consensuar idees i opinions, etc...

• Processament de grups: Com a grup de treball, ha de fer una reflexió i propostes per 
reforçar o millorar el seu funcionament.

I el tipus de grup d'aprenentatge cooperatiu que treballa l'activitat és el formal perquè:

• Són grups de llarga durada. Els temps que duren els grups ve marcat per el temps de 
durada de la pròpia activitat, temps de preparació i execució de l'activitat.

• Poden ser tant heterogenis com homogenis. En aquest cas el grup és heterogeni i amb 
un criteri aleatori d'elecció dels components.

• Ideals per fer projectes o activitats.
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3r. ESO - Mario Bros, salt de tanques.

Contextualització

L'activitat  està  dissenyada  per  una  classe  amb  30  alumnes.  I  la  següent  taula  detalla  la 
contextualització curricular de l'activitat:

Nivell 3r nivell de l'ESO.

Matèria Educació física.

Temes Jocs i esports. Expressió corporal.

Continguts

• Pràctica d'activitats i jocs per a l'aprenentatge  dels fonaments tècnics i 
reglamentaris d'un esport individual.

• Realització d'improvisacions individuals i col·lectives, amb i sense suport 
musical. 

• Disposició favorable a la pràctica de les activitats d'expressió corporal 
amb tots els companys i companyes.

Detall i justificació

Aquesta  activitat  consisteix  en  la  simulació  d'un  videojoc  esportiu,  on  l'alumne  és  el 
protagonista de l'acció. Concretament, els alumnes, i de manera individual, han de simular una 
cursa de salt de tanques. 

Per executar l'activitat, s'utilitza un plató chroma on, en temps real, el programari dedicat a la  
post-producció projecta o renderitza un vídeo on es veu passar, en una velocitat variable, una 
serie de tanques de manera seqüencial, i l'alumne integrat a l'escena. Com tota l'operació de 
producció de vídeo es fa en temps real, tots els alumnes i professor poden veure tota l'escena 
muntada i l'alumne protagonista de la cursa com salta les tanques.

Les normes del joc són les següents: tal com s'ha comentat, el joc consisteix que l'alumne que 
està integrat a l'escena, simula saltar unes tanques fins que comet un error o sobrepassa un 
temps límit de 3 minuts. El joc va augmentant la seva dificultat a mida que passa el temps i  
l'alumne no comet cap error. Els paràmetres per augmentar la dificultat del joc són la velocitat  
en la qual apareixen les tanques i l'altura de les mateixes. Es considera que l'alumne a comés 
un error si el jurat dictamina que s'ha “tocat” una tanca o s'ha deixat de saltar alguna. En cas  
d'haver divergències d'opinió,  i  com tota la cursa s'està gravant en temps real,  el  jurat  pot 
visualitzar el vídeo i repassar en deteniment l'acció o salt conflictiu.

En el joc participen grups d'esportistes o equips, un jurat i l'esportista representant d'un dels 
grups. Cadascun d'aquests té la següent tasca:

• Equip. Representa un conjunt d'esportistes que han participat en la cursa.

• Jurat. Representa un conjunt de components de la resta d'equips que en aquella cursa 
no participen i tenen la funció de 

• Esportista. L'alumne que participa en la cursa de tanques.

Tots els components de tots els grups han de participar a la cursa. I cada grup acumula els 
temps de cursa de cada component de l'equip. Es considera l'equip guanyador aquell que ha 
sumat més temps de participació en la cursa de tots els seus components.
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Els equips han de confeccionar algun distintiu visual que els representi. Aquest pot ser una 
samarreta decorada, una gorra, etc... Tots els components d'un mateix grup han de coincidir en 
l'equipació.

Per poder executar aquesta activitat cal instal·lar tots els elements i dispositius necessaris per 
completar el procés de post-producció de l'efecte Chroma en temps real. Per fer-ho, ens podem 
fer servir de l'ajut d'algun grup d'alumnes de 4t d'ESO que estiguin cursant la matèria optativa 
d'Informàtica  i  hagin  superat  els  objectius  formatius  dels  continguts  d'edició  de  continguts 
multimèdia on s'estudia la post-producció audiovisual de vídeo, o d'algun professor amb els 
coneixements tècnics i audiovisuals suficients.

Dinàmica de grup

L'activitat es treballa en grups de 5 alumnes, en total 6 grups per classe. Per confeccionar els 
equips i  components de cada equip, el professor tria cadascun del components de tots els 
grups, seguint el criteri d'intentar repartir i igualar les condicions i habilitats físiques de cada 
component en cadascun dels equips, de manera que en tots els equips hi hagi bons esportistes 
i  no tant  bons.  D'aquesta manera s'evita tenir  equips molt  desequilibrats,  equips d'elit  amb 
alumnes molt hàbils i amb molt bones condicions físiques, i equips no tant bons. S'aconsegueix 
grups heterogenis i  equilibrats en les seves habilitats. El professor ha de venir amb la llista  
confeccionada  d'equips  i  components,  previ  estudi  de  les  condicions  de  cadascun  dels 
alumnes.

Una vegada ja saben els alumnes a quin grup pertanyen, s'han de reunir per assignar-se un 
nom que el  representa.  Aquest  s'utilitzarà com a identitat  de grup i  per assignar l'ordre de 
participació  en  les  curses,  que  serà  segons  l'ordre  alfabètic.  I  l'ordre  de  participació  dels 
components de l'equip també es fa segons ordre alfabètic de cadascun d'ells. 

El jurat està composat per un component de cadascun de la resta d'equips que no participen en 
l'actual cursa que s'esta executant. Per tant, en el jurat hi ha 5 alumnes. La seva composició és 
dinàmica en cada cursa,  canviant  tots les components que el  formen. El  criteri  escollit  per 
confeccionar el jurat és també per ordre alfabètic dels alumnes.

L'activitat no assigna responsables únics de tasques individuals per completar l'activitat amb 
l'èxit de l'equip. En aquest cas tots els components de l'equip tenen les mateix responsabilitats i 
funcions, ser una vegada esportistes i components del jurat.

Temporització

En  aquests  tipus  d'activitats  en  grup,  és  molt  important  tenir  una  bona  temporització  i 
planificació. Si no es corre el risc que algunes de les tasques de l'activitat portin més temps del  
previst i la planificació quedi alterada. Per tant, el professor ha de tenir un control molt acurat de  
la temporització prevista.
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Seguidament es detallen cadascuna de les tasques més importants i el seu impacte temporal.

# Tasca Temporització

T3.1 Instal·lació del plató i projecció del joc en temps real. 60'

T3.2 Introducció de l'activitat. 30'

T3.3 Comunicar i assignar components als equips i jurats. 15'

T3.4 Reunió dels equips per triar un nom. 15'

T3.5 Confecció del vestuari esportiu. 1 setmana

T3.6 Curses 2 sessions (120')

T3.7 Comunicar els resultats finals, el temps dels equips. 15'

La tasca T3.1 indica la feina que cal fer per instal·lar el dispositius bàsics d'un plató chroma i  
poder treballar la projecció i aplicació de l'efecte chroma en temps real. Aquesta tasca es fa en 
hores no lectives i per part d'alumnes o professorat indicat i amb els coneixements indicats. 

La  tasca  T3.2 fa  referència  a  la  introducció  que  fa  el  professor  als  alumnes  per  explicar 
l'enunciat i objectius de l'activitat. 

La tasca T3.3 és dedica perquè el professor comuniqui la llista d'equips i els alumnes que els 
formen, que porta prèviament confeccionada.

La tasca T3.4 és la que utilitzen els equips per triar un nom que els representi en la competició.

La tasca  T3.5 està dedicada al disseny i confecció del vestuari esportiu de l'equip. Aquesta 
tasca està pensada per fer-se en hores no lectives, i  es reuneixin en grup per determinar i 
confeccionar el disseny.

La tasca T3.6 és el temps que es dedica a les pròpies curses de tanques. Cal preveure temps 
per les curses i possibles divergències en les opinions del jurat.

I finalment, la tasca T3.7 fa referència al temps que el professor dedica a comunicar els temps 
invertits per cada grup en les curses.

Competències i objectius formatius

Aquesta activitat treballa i desenvolupa les següents competències bàsiques:

Competències transversals:

Les competències comunicatives:

1. Competència comunicativa lingüística i  audiovisual.  L'alumne desenvolupa les seves 
habilitats comunicatives quan interpreta el paper de component del jurat.  Ha de ser 
capaç  d'argumentar  en  públic  els  possibles  motius  per  els  quals  s'elimina  a  un 
esportista de la cursa.

2. Competències artística i cultural. L'alumne desenvolupa les seves habilitats artístiques i 
culturals per dissenyar i confeccionar el vestuari esportiu que representa al seu equip.
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Les competències metodològiques:

3. Competència  d'aprendre  a  aprendre.  En  aquesta  activitat,  l'alumne  desenvolupa 
estratègies d'aprenentatge observant les tècniques utilitzades per els seus companys, 
tant  els  del  seu  equip  com  de  la  resta,  per  saltar  les  tanques.  És  capaç  de 
desenvolupar i millorar la seva tècnica esportiva a partir de l'observació.

Les competència personals:

4. Competència d'autonomia i iniciativa personal. Cada alumne ha de exercir el paper de 
component de jurat i prendre decisions personals i de responsabilitat. Els components 
del jurat tenen la responsabilitat d'expressar certes opinions que poden ser conflictives i 
sentenciar  una expulsió o desqualificació d'un esportista  de la cursa.  Aquest  paper 
ajuda a desenvolupar aquesta competència i habilitat.

Competències específiques centrades en conviure i habitar el món:

5. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. L'activitat requereix la 
confecció del vestuari  esportiu, sempre tenint present que cal reutilitzar tot tipus de 
material que es tingui a mà, o sigui, potenciar el consum racional i responsable.

6. Competència social i ciutadana. Aquesta competència inclou el desenvolupament de 
les  habilitats  socials  per  comportar-se  en  una  societat  democràtica  i  acceptar  les 
decisions de la justícia basant-se en unes lleis. Els alumnes que participen a la cursa 
han d'acceptar, i saber fer-ho, les decisions preses per el jurat. 

I els objectius formatius que s'han proposat assolir al finalitzar l'activitat, són:

• Participar en una cursa virtual de tanques.

• Determinar decisions en un jurat esportiu.

S'han elaborat les rúbriques necessàries per la corresponent avaluació.

Materials

Per realitzar aquesta activitat cal utilitzar diferent material:

• Vestuari  esportiu:  Cada  component  de  l'equip  ha  d'anar  apropiadament  vestit  per 
participar en la cursa, o sigui, vestuari esportiu i representat del seu equip.

• Material  audiovisual:  Plató  chroma,  càmera,  trípode,  focus,  ordinador  amb  el 
programari  adient  per  la  feina  de  post-producció  en  temps  real,  i  una  pantalla  o 
projector per visualitzar l'escena resultat de la post-producció feta en temps real per el 
programari  d'edició.  L'escena resultat  és aquella  on queda integrat  el  vídeo de les 
tanques movent-se i l'esportista saltant-les.

Atenció a la diversitat i inclusió d'alumnes NEE

La confecció dels equips està pensada perquè el professor la elabori  de manera que sigui 
heterogènia, amb components de diferents habilitats i  ben repartits entre tots els grups. En 
aquest  procés,  el  professor  ha d'incloure a  tots  els  alumnes,  els  que tenen més habilitats 
esportives i d'aprenentatge i els alumnes NEE.

En aquesta  activitat,  tothom té  les mateixes  funcions i  responsabilitats.  Hi  ha  una  part  de 
l'activitat que requereix treball en grup, la tasca T3.5, i que pot ajudar a integrar socialment al 
grup a aquells alumnes NEE. De totes maneres és important que el professor faci un seguiment 
molt  acurat d'aquest  alumnat per detectar possibles discriminacions per part  de la resta de 
companys del grup.
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Avaluació

Aquesta activitat s'avalua amb l'ús de dues rúbriques, una per la actuació en la cursa i l'altre 
per la participació en el jurat.

Rúbrica per avaluar l'objectiu Participar en una cursa virtual de tanques.

# Criteris
Nivell de qualitat

Notable Suficient Insuficient

C3.1 Actitud de 
participació en 
la cursa (I).

El vestuari és adequat 
per corre la cursa.

Alguna part del 
vestuari no és 
adequat per córrer 
una cursa.

El vestuari no és 
adequat per practicar 
esport.

C3.2 Actitud de 
participació en 
la cursa (II).

Manifesta interès i 
esforç de superació 
per aconseguir 
l'objectiu.

No s'esforça prou per 
aconseguir l'objectiu.

No demostra cap tipus 
d'interès per 
aconseguir l'objectiu.

C3.3 Esportivitat Mostra una actitud 
esportiva i 
respectuosa per tots 
els companys i 
contrincants.

Mostra alguna falta 
d'esportivitat per els 
companys i/o 
contrincants.

Té una actitud 
depreciativa per certs 
aspectes físics i/o 
culturals dels 
companys i 
contrincants.

C3.4 Coneixements Coneix el reglament 
del joc/esport.

Desconeix alguna 
regla del joc/esport.

No coneix el 
reglament del 
joc/esport.

No s'ha inclòs cap paràmetre o criteri d'avaluació de cap objectiu formatiu referent a arribar al 
final de la cursa. El que sí que es mesura i es valora és l'esforç i dedicació. A igualtat d'esforç i  
dedicació, té el mateix èxit aquell alumne amb moltes habilitats esportives que arriba al final de 
la cursa, que aquell que per qualsevol circumstancia no pot fer-ho.

Rúbrica per avaluar l'objectiu Determinar decisions en un jurat esportiu.

# Criteris
Nivell de qualitat

Notable Suficient Insuficient

C3.5 Coneixements Coneix el reglament 
del joc/esport.

Desconeix alguna 
regla del joc/esport.

No coneix el 
reglament del 
joc/esport.

C3.6 Participació i 
iniciativa

Té molta presencia i 
participació  en les 
discussions i 
decisions del jurat.

En poques ocasions 
participa en les 
discussions i 
decisions del jurat.

No participa ni 
col·labora en les 
decisions del jurat.
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Metodologia d'aprenentatge

L'esport  escollit  per  realitzar  aquesta  activitat  té  un  caràcter  clarament  individual,  no  com 
d'altres com el futbol, basquet o molts d'altres. Però  tal com es detalla en la introducció de 
l'activitat,  s'ha  volgut  donar  un  grau  més  cooperació  i  cohesió  en  el  treball  individual  de 
l'alumne, per això se'ls ha integrat en un equip esportiu, revertint el seu treball i esforç personal 
en benefici del grup per assolir l'èxit de l'equip en la cursa. 

D'aquesta  manera  aconseguim  que  hi  hagi  un  aprenentatge  i  treball  cooperatiu  entre  els 
components del grup, encara que la execució de la pròpia cursa sigui individual.
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4t. ESO - Tècniques de post-producció audiovisual

Contextualització

L'activitat  està  dissenyada  per  una  classe  amb  15  alumnes.  I  la  següent  taula  detalla  la 
contextualització curricular de l'activitat:

Nivell 4t nivell de l'ESO.

Matèria Informàtica.

Temes Creacions multimèdia

Continguts

• Aplicació de tècniques d'imatge física a través de perifèrics d'entrada.
• Ús de tècniques de tractament de la imatge digital: formats bàsics i la 

seva aplicació, modificació de la mida de les imatges i selecció de 
fragments, creació de dissenys gràfics, alteració dels paràmetres de les 
fotografies digitals. 

• Captura, edició i exportació d'àudio i de vídeo. Caracterització de formats 
d'emmagatzematge.

• Creació de continguts multimèdia mitjançant aplicacions informàtiques.

Detall i justificació

Aquesta  activitat  consisteix  en  treballar  tècniques  de  post-producció  de  vídeo  per  aplicar 
l'efecte chroma.

Donat un vídeo, l'activitat proposa treballar les tècniques de post-producció adients per aplicar 
l'efecte chroma.  El vídeo ha estat confeccionat utilitzant les condicions adients per aplicar el  
corresponent efecte, o sigui, cal que hi hagi un fons d'un color uniforme, normalment verd o 
blau, on projectar una escena en segon pla.

La tasca d'elaboració del vídeo no correspon a aquesta activitat. S'ha pensat aprofitar qualsevol 
de les altres activitats proposades en aquest TFM, que tenen com objectiu la elaboració d'un 
vídeo en un plató chroma, com ha font del vídeo de partida per aquesta activitat.

L'alumne ha de treballar individualment el vídeo i elaborar un document en forma de manual. 
Aquest manual ha de detallar quin ha estat el procés i tècniques de post-producció per aplicar  
l'efecte chroma i ha d'incloure captures de pantalla de les principals etapes del treball. Aquesta 
document  s'ha d'elaborar  pensat  que pot  serà un futur  manual  d'ús per  altres companys i 
alumnes. 

Tots els manuals són reunits en un repositori virtual comú i d'accés lliure a tots els alumnes i 
professors del centre. 

Al finalitzar cada sessió de treball, en parelles, els alumnes compartiren el treball i experiències.

Al final de l'activitat s'ha d'entregar el següent:

• El vídeo resultat del procés de post-producció.

• Manual de tècniques de post-producció per l'efecte chroma.

• Fitxer projecte del programari d'edició de vídeo i fitxers auxiliars necessaris.

Opcionalment, l'alumne que ho vulgui pot fer el manual en format videotutorial.
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Dinàmica de grup

Aquesta activitat es treballa individualment, cada alumne amb el seu propi ordinador.

Es proposa que 15 min abans de finalitzar la sessió, els alumnes s'ajuntin en grups de dos per 
compartir experiències, tècniques i evolució del treball de post-producció del vídeo. El criteri per 
formar aquests grups temporals  serà completament  aleatori.  Per  exemple,  el  professor  pot 
confeccionar els components d'aquests grups temporals alternant de dos en dos els alumnes 
per ordre alfabètic, o sigui, el primer de la llista amb el tercer, el segon amb el quart ,  i així 
successivament amb la resta d'alumnes.  En les successives sessions es pot canviar aquest 
mètode per qualsevol altre variant com per exemple, un grup integrat per el primer de la llista i 
l'últim, un altre grup amb el segon i el penúltim,  i així successivament amb la resta d'alumnes. 
En el cas de trobar-nos un alumne que no ha pogut ser emparellat, el professor l'assignarà a 
qualsevol grup. D'aquesta manera es pot afavorir la inclusió i cohesió social entre ells.

Temporització

Seguidament es detallen cadascuna de les tasques més importants i el seu impacte temporal.

# Tasca Temporització

T4.1 Introducció de l'activitat. 30'

T4.2 Treball d'edició de vídeo i elaboració del manual. 3 sessions

La tasca T4.1 fa referència al temps dedicat a l'exposició de l'enunciat de l'activitat. 

La tasca  T4.2 és el temps que els alumnes dediquen a treballar l'activitat, edició del vídeo. 
L'elaboració del manual s'ha de confeccionar en hores no lectives. 

Competències i objectius formatius

Aquesta activitat treballa i desenvolupa les següents competències bàsiques:

Competències transversals:

Les competències comunicatives:

1. Competència comunicativa lingüística i  audiovisual.  L'alumne desenvolupa les seves 
habilitats comunicatives escrites per elaborar un manual del procés de post-producció 
del vídeo i les seves habilitats audiovisuals per treballar amb l'editor de vídeo i aplicar 
l'efecte chroma.

2. Competències artística i cultural. L'alumne desenvolupa les seves habilitats artístiques i 
culturals  perquè l'activitat  requereix  treballar  tècniques  d'edició  de  vídeo  i  aplicar 
efectes de vídeo amb els millors paràmetres de configuració per aconseguir un bon 
resultat.

Les competències metodològiques:

3. Tractament  de la informació i  competència digital.  Aquesta activitat  es treballa amb 
l'ordinador amb el suport del corresponent programari d'edició de vídeo i editor de text 
per  la  elaboració  del  manual.  També  cal  fer  captures  de  pantalla  i  manipular  les 
imatges, si cal, per afegir-les en el manual com a referència del treball. En tot moment  
l'alumne té accés a Internet per cercar informació i documentació sobre dubtes tècnics.
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4. Competència  d'aprendre  a  aprendre.  En  aquesta  activitat,  l'alumne  desenvolupa  la 
capacitat  per  obtenir  informació,  processar-la,  relacionant-la i  integrant-la  al  propi 
coneixement.  També s'inclou fomentar el pensament creatiu per  l'elaboració del guió 
del manual, el tractament d'imatges i edició del vídeo.

Competències específiques centrades en conviure i habitar el món:

5. Competència  social  i  ciutadana.  En  aquesta  activitat  l'alumne  treballa  les  seves 
habilitats i competències per col·laborar, cooperar i millorar els recursos didàctics del 
centre per els seus companys i futurs alumnes. Els seus manuals són compartits en un 
repositori virtual per poder ser consultats. 

I els objectius formatius que s'han proposat assolir al finalitzar l'activitat, són:

• Manipular i editar continguts multimèdia.

• Elaborar i publicar un manual tècnic.

S'han elaborat les rúbriques necessàries per la corresponent avaluació.

Materials

Per realitzar aquesta activitat cal el següent material:

• Ordinador. Cada alumne necessita un ordinador en el qual treballa l'edició de vídeo i  
elabora el manual de tècniques de post-producció per l'efecte chroma.

• Programari. El programari escollit per treballar l'edició de vídeo és el Kdenlive. Per tant, 
cal estigui instal·lat correctament es cadascun dels ordinadors esmentats anteriorment.,

• Connexió a Internet. Tots els ordinadors han de tenir accés a Internet per consultar  
documentació i informació tècnica adient a l'activitat. Cal tenir cura que no es faci un ús 
indegut,  i  que l'alumne no l'utilitzi  per  fins  personals  com correu  electrònic,  xats  o 
xarxes socials.

Atenció a la diversitat i inclusió d'alumnes NEE

D'aquesta  activitat,  de  caràcter  individual,  cal  destacar  que  s'afegit  la  formació  de  grups 
temporals a final de les sessions per compartir coneixements i experiències de treball. Aquestes 
reunions,  tal com es detallen anteriorment en la  secció Dinàmica de grup, poden afavorir a 
l'atenció a la diversitat i la inclusió dels alumnes NEE.

Cal que el professor faci un seguiment molt acurat del ritme de treball d'aquests alumnes durant 
la part de treball individual i prestar-lis una especial atenció. I si cal, avaluar-los amb uns altres 
criteris ajustats al seu nivell d'aprenentatge.

Avaluació

Aquesta activitat s'avalua amb l'ús de dues rúbriques, una per treball d'edició i post-producció 
de vídeo i l'altre per la elaboració del manual tècnic.
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Rúbrica per avaluar l'objectiu Manipular i editar continguts multimèdia.

# Criteris
Nivell de qualitat

Notable Suficient Insuficient

C4.1 Tècnica i 
manipulació del 
programari 
d'edició de 
vídeo (I).

Coneix les tècniques i 
conceptes de l'edició 
de vídeo.

Té alguns problemes 
per manipular alguna 
de les tècniques 
d'edició de vídeo.

Desconeix els 
conceptes bàsics de 
l'edició de vídeo.

C4.2 Tècnica i 
manipulació del 
programari 
d'edició de 
vídeo (II).

Aplica valors òptims 
als paràmetres de 
configuració dels 
efectes.

No aplica uns valors 
òptims als paràmetres 
de   configuració dels 
efectes.

No sap manipular els 
paràmetres de 
configuració dels 
efectes.

C4.3 Qualitat del 
vídeo.

El resultat de l'efecte 
chroma és de gran 
qualitat.

El resultat de l'efecte 
chroma té certes 
deficiències.

El producte final és un 
vídeo d'una qualitat 
molt baixa, no s'ha 
cuidat l'aplicació de 
l'efecte chroma.

C4.4 Entrega i 
presentació.

El projecte funciona 
perfectament.

Falten alguns fitxers 
auxiliars perquè el 
projecte funcioni 
correctament.

El projecte no 
funciona o no s'ha 
entregat en el format 
correcte.

Rúbrica per avaluar l'objectiu Elaborar i publicar un manual tècnic.

# Criteris
Nivell de qualitat

Notable Suficient Insuficient

C4.4 Presentació i 
estructura.

La memòria està molt 
ben estructurada i 
compleix les normes 
de presentació.

La memòria presenta 
algun error en 
l'estructura i no 
compleix algunes de 
les normes de 
presentació.

La documentació està 
mal estructurada i no 
compleix les normes 
mínimes de 
presentació.

C4.5 Contingut (I). El contingut de la 
memòria s'ajusta 
perfectament a les 
seccions requerides.

Falten algunes 
seccions requerides a 
la memòria.

El contingut de la 
memòria no s'ajusta a 
les seccions 
requerides.

C4.6 Contingut (II). El contingut de la 
memòria detalla 
perfectament els 
procés de post-
producció.

El contingut de la 
memòria obvia algun 
pas del procés de 
post-producció.

El contingut de la 
memòria no es pot 
aplicar al procés de 
post-producció.

C4.7 Ortografia. La memòria no 
presenta cap falta 
d'ortografia.

Algunes pàgines de la 
memòria presenten 
alguna falta 
d'ortografia.

En general, totes les 
pàgines de la 
memòria presenten 
algunes faltes 
d'ortografia.
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Metodologia d'aprenentatge

En aquesta activitat  no destaca  cap  tècnica rellevant  de treball  cooperatiu,  és  de  caràcter 
individual. El treball de l'alumne no reverteix sobre l'èxit de cap grup o equip.

Sí que es pot remarcar el fet que l'alumne aprèn de les experiències d'altres companys en les 
reunions temporals  que es fan  al finalitzar cadascuna de les sessions.  Encara que aquestes 
reunions no tenen com a finalitat assolir uns objectius per l'èxit d'un equip, sí que  hi ha una 
bona interdependència entre els alumnes, on comparteixen noves tècniques i experiències en 
el treball d'edició audiovisual.
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1r. Batxillerat - TV escolar

Contextualització

L'activitat  està  dissenyada  per  una  classe  amb  9 alumnes.  I  la  següent  taula  detalla  la 
contextualització curricular de l'activitat:

Nivell 1r nivell de Batxillerat.

Matèria Cultura audiovisual (Modalitat Arts escèniques, música i dansa).

Temes
La imatge tecnològica en moviment. 
La fotografia i la imatge audiovisual al llarg del temps.

Continguts

• Identificació dels elements bàsics del llenguatge  audiovisual i els seus 
codis: enquadrament, pla, moviments de càmera, transicions i seqüència. 
Ús de metodologies per a l'anàlisi i la interpretació de les imatges en 
moviment. 

• Reconeixement dels fonaments tecnològics de la imatge audiovisual: la 
càmera de vídeo digital i l'edició no lineal. 

• Caracterització del muntatge audiovisual i de la noció de temps: el guió, 
la narració i la continuïtat temporal i espacial. Experimentació a partir de 
la realització, edició i postproducció de documents audiovisuals senzills

• Caracterització de les tipologies, to i expressivitat del so en el mitjà 
audiovisual. Experimentació a partir de sistemes i equipaments de 
captura, registre, tractament i reproducció d'imatges i sons.

• Caracterització de l'impacte de la televisió i de l'ús de la imatge 
publicitària. Identificació de les noves possibilitats tècniques  i estètiques 
de la imatge audiovisual: videoclips, videoart, animació, imatge digital, 
videojocs, entre altres.

Detall i justificació

Aquesta activitat consisteix en la implantació d'un canal de televisió a l'institut.

L'activitat proposa que diferents grups d'alumnes col·laborin per dissenyar, elaborar i executar 
els continguts d'un canal de televisió local al centre. 

El suport d'emissió i difusió de la TV escolar és la Intranet del institut,  Intranet TV. És molt 
important remarcar que l'àrea de difusió és local al centre per preservar els drets dels menors 
d'edat, i sempre amb l'autorització dels pares dels menors implicats en algun dels continguts. 

Es reserva un espai web especial a la Intranet per publicar noticies d'interès local al centre i el 
propi canal televisiu. Aquest lloc web és públic a tots els alumnes, docents i professionals del 
centre. 

El format de reproducció de la TV és semblant als vídeos de YouTube. O sigui, hi ha un control 
web incrustat a la pàgina web on l'usuari pot controlar la reproducció del canal. L'emissió és en  
diferit, primer els alumnes graven els espais televisius i posteriorment realitzen tasques de post-
producció i finalment publiquen els vídeos a la Intranet TV. La web manté un historial de tots els 
vídeos publicats, i que es poden consultar lliurement.
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Són  els  propis  alumnes,  amb  l'ajuda  de  tots  els  professionals  del  centre,  qui  dissenyen,  
elaboren  i  executen  els  continguts.  Els  alumnes  han  de  seguir  un  format  semblant  a  un 
Telenotícies per comunicar els continguts. Seguidament és fa una proposta d'espais a treballar:

• Noticies  d'actualitat.  Noticies d'interès generals com participació concursos, sortides, 
activitats extra-escolars, etc...

• Opina. Espai obert als alumnes i docents per opinar i expressar queixes i/o inquietuds.

• Temps.  Predicció  meteorològica.  Es  poden  ajudar  de  prediccions  de  fonts  com 
http://www.meteo.cat.

Una vegada s'han confeccionat  els  grups  de treball,  el  professor  elabora  un calendari  per 
assignar quin grup ha de confeccionar el Telenotícies. L'assignació de l'activitat serà quinzenal 
de manera  rotativa entre els grups confeccionats.  Està previst que aquest calendari duri dos 
trimestres, el 2n i 3r. 

La dinàmica de treball del grup que li toca fer el Telenotícies, és la següent:

• Dissenyar, elaborar i executar la filmació del Telenotícies:

◦ Recopilar noticies i informació rellevant al centre.

◦ Buscar opinions d'alumnes i docents que tinguin alguna queixa o inquietud.

◦ Elaborar la previsió del temps.

• Post-producció.

• Publicar el Telenotícies a la Intranet TV.

Per  ambientar  el  Telenotícies,  les  noticies  i  escenificar  qualsevol  situació  que  es  cregui 
rellevant,  s'utilitza  un  plató  chroma.  Aquest  recurs  ajuda  a  ambientar  i  contextualitzar  els 
continguts i donar-li realisme, sense cap cost econòmic addicional rellevant. 

Al finalitzar la tasca de gravació del Telenotícies, es passa a la següent fase, la feina de post-
producció. Aquesta feina la pot fer els propis alumnes del grup de treball, algun grup de 4t 
d'ESO  que  estiguin  cursant  la  matèria  optativa  d'Informàtica  i  hagin  superat  els  objectius 
formatius  dels  continguts  d'edició  de  continguts  multimèdia  on  s'estudia  la  post-producció 
audiovisual de vídeo o algun professor amb els coneixements tècnics i audiovisuals suficients.

Per  finalitzar  l'activitat  quinzenal,  cal  publicar  el  vídeo  de  Telenotícies  a  la  Intranet  TV  i 
comunicar-ho a tota la comunitat escolar a través dels diferents canals telemàtics disponibles al 
centre, correu electrònic, xarxes socials, etc...

Dinàmica de grup

L'activitat es treballa en grups de 3 alumnes, en total 3 grups per classe. El criteri utilitzat per 
confeccionar els grups de treball i els components de cada grup es completament aleatori. Per  
exemple, el professor pot assignar a cada alumne un número del 1 al 3, de manera seqüencial  
tal com estan seguts a l'aula. Finalment, els grups quedaran conformats per aquells alumnes 
amb el mateix número assignat per el professor.  L'objectiu és l'objectivitat i aconseguir grups 
heterogenis,  si  el  resultat  del  procés  no  aconseguís  la  heterogeneïtat  en  algun  d'ells,  el 
professor faria els canvis oportuns per aconseguir-la. 

Una vegada es tenen configurats  els  grups de treball,  es passa a detallar  el  contingut  de 
l'activitat als alumnes. I comunicar el calendari de planificació de rodatge de Telenotícies. El 
criteri per assignar quan i quins grups graven és rotatiu, cada quinze dies li toca a un grup 
diferent.
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I finalment, quan ja s'han definit el número de components de cada grup i quins alumnes hi 
formaren part, i ja saben quan les toca gravar, el professor defineix les diferents responsabilitats 
i distribució de tasques a repartir entre els components. 

• Responsable de recopilar noticies.  És  el component del grup que ha de supervisar i 
estar en constant comunicació amb els diferents departaments del centre per triar les 
principals noticies.

• Responsable d'escenografia. És el component del grup encarregat de supervisar i triar 
l'ambientació del espai televisiu, i imatges adients per acompanyar les noticies.

• Responsable de recopilar opinions. És el component del grup encarregat de supervisar 
i cercar alumnes i docents amb queixes, preguntes o inquietuds.

• Responsable de la predicció meteorològica.  És  el component del grup encarregat de 
supervisar i recollir la predicció meteorològica dels pròxims dies.

• Presentador. Tots els components del grup faran de presentadors, un per cadascun 
dels espais del Telenotícies.

Es clar que les responsabilitats s'hauran de repartir entre els components del grup segons ells  
creguin oportú, i s'ha de comunicar al professor. El repartiment de rols ha de ser rotatiu al llarg 
de totes les gravacions de manera que tothom hagi treballat com a responsable de tot.

En tot cas, el responsable no ha d'assumir amb tota la carga de feina de les tasques relaciones  
amb la seva responsabilitat, si no que més aviat és un supervisor de la feina feta en aquella 
àrea. Tots han de cooperar per l'èxit de la sessió de gravació.

Temporització

En aquests tipus d'activitats, de treball cooperatiu, és molt important una bona temporització i  
planificació. Es corre el risc que algunes de les tasques de l'activitat portin més temps del 
previst i la planificació quedi alterada. Per tant, el professor ha de tenir un control molt acurat de  
la temporització prevista.

Aquesta activitat té una durada total de 2 trimestres, durant els quals els 3 grups gravaran 
diferents  Telenotícies.  El  temps  previst  que  té  cada  grup  per  elaborar  cadascun  dels 
Telenotícies és de 15 dies.

Seguidament es detallen cadascuna de les tasques més importants i el seu impacte temporal.

# Tasca Temporització

T5.1 Creació de grups. 15'

T5.2 Introducció de l'activitat. 45'

T5.3 Disseny, elaboració i execució de la gravació. 2 setmanes

La tasca T5.1 fa referència a la feina de creació dels grups de treball. 

La tasca T5.2 és el moment que té el professor per introduir als alumnes l'enunciat i objectius 
de l'activitat. 
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La tasca  T5.3 és la tasca  corresponent al  treball  que ha de fer el  grup que té assignat el 
desenvolupament i execució del Telenotícies. Durant aquests quinze dies, el grup ha de recollir 
totes les noticies que cregui més rellevants i d'importància general per tothom, elaborar-les en 
format noticia, recollir opinions i la previsió dels temps. S'ha d'executar la pròpia gravació del 
Telenotícies, treballar la post-producció del vídeo i el resultat publicar-lo en l'espai destinat de la 
Intranet.  És important  comunicar a tota la  comunitat  escolar,  mitjançant  correu electrònic  o 
xarxes socials, que s'ha publicat a la Intranet TV una nova edició del Telenotícies. En paral·lel, 
la matèria segueix el curs de la programació didàctica marcada.

Tant la tasca T5.1 com la T5.2 només es fan un cop, a l'inici de l'activitat. I la tasca T5.3 la té 
assignada de manera rotativa cada grup cada quinze dies.

Competències i objectius formatius

Aquesta activitat treballa i desenvolupa les següents competències bàsiques:

Competències transversals:

Les competències comunicatives:

1. Competència comunicativa lingüística i  audiovisual.  L'alumne desenvolupa les seves 
habilitats comunicatives orals  perquè l'activitat requereix  executar els diferents espais 
del  Telenotícies,  presentador  de  noticies,  opinions  i  previsió  del  temps.  També  es 
treballa aquesta competència amb les habilitats comunicatives escrites en l'elaboració 
del guió.

2. Competències artística i cultural. L'alumne desenvolupa les seves habilitats artístiques i 
culturals perquè l'activitat requereix interpretar un paper de presentador i escenificar i 
ambientar amb imatges que acompanyen cadascun dels espais televisius. Si l'alumne 
ho creu convenient, també pot triar un vestuari adient per l'espai que treballa.

Les competències metodològiques:

3. Tractament  de la  informació  i  competència  digital.  En aquesta  activitat  l'alumne  ha 
treballar  les  seves  habilitats  amb  la  manipulació  de  la  càmera,  manipulació  del 
programari  d'edició  de vídeo,  muntatge i  efectes amb el  plató  chroma.  I  per  últim, 
publicar els Telenotícies i gestió de l'espai de la Intranet TV.

4. Competència  d'aprendre  a  aprendre.  En  aquesta  activitat,  l'alumne  desenvolupa 
estratègies  d'aprenentatge  en  el  treball  cooperatiu,  recerca  d'informació,  actituds  i 
motivació per aprendre sobre el tema assignat. També inclou la capacitat per obtenir 
informació tant  individual  com en grup i  processar-la,  relacionant-la i  integrant-la al 
propi coneixement. També s'inclou fomentar el pensament creatiu per elaborar el guió i  
diàlegs.

Competències específiques centrades en conviure i habitar el món:

5. Competència social i ciutadana. Aquesta competència inclou el desenvolupament de 
les habilitats socials per  relacionar-se,  comunicar-se, escoltar a la resta i practicar el 
diàleg  entre  els  components  del  grup  i  els  professors  i  alumnes  del  centre.  Totes 
aquestes habilitats es desenvolupen en el treball  cooperatiu entre els integrants del 
grup  i  en el  treball  de  recerca  d'informació  i  opinions.  La vessant  social  d'aquesta 
competència suposa utilitzar l'espai d'opinions per denunciar els problemes i inquietuds 
dels professors i dels alumnes.
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I els objectius formatius que s'han proposat assolir al finalitzar l'activitat, són:

• Elaborar continguts televisius, format Telenotícies.

• Manipular i editar continguts multimèdia.

• Gestionar noves plataformes televisives. Intranet TV.

S'han elaborat les rúbriques necessàries per la corresponent avaluació.

Materials

Per realitzar aquesta activitat cal utilitzar el següent material:

• Plató chroma, càmera, micròfon, trípode, focus, ordinador amb el programari adient per 
la feina de post-producció i connexió a la Intranet de l'Institut.

Atenció a la diversitat i inclusió d'alumnes NEE

Els grups de treball han estat confeccionats amb la màxima component d'heterogeneïtat i tots 
formen  part  del  procés  d'elaboració  dels  grups,  no  s'exclou  a  ningú.  És  una  manera 
d'aconseguir la inclusió dels alumnes NEE.

Les activitats de treball  cooperatiu,  com aquesta, ajuden i milloren el treball  d'alumnes amb 
certs  problemes  d'aprenentatge  a  qualsevol  nivell,  de  ritme  lent,  amb  certs  problemes  de 
integració social, etc... El treball cooperatiu ajuda a establir forts vincles d'interdependència en 
aquests alumnes amb la resta de companys i el professor. A més, aquesta activitat també ajuda 
a que aquests alumnes estableixin vincles i relacions amb la resta de companys de l'institut en 
el procés de recerca de noticies i opinions.

Per part del professor, és molt important fer un seguiment especial d'aquests alumnes perquè 
treballin i desenvolupin les competències bàsiques, principalment l'expressió oral i escrita. Per 
tant ha de tenir especial atenció que les responsabilitats dels components del grup estiguin ben 
repartides  i  que  es  compleixi  la  rotació  de  responsabilitats  tal  com  estableix  l'enunciat  de 
l'activitat. 
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Avaluació

Aquesta activitat s'avalua amb l'ús de tres rúbriques, una per cada objectiu formatiu.

Rúbrica per avaluar l'objectiu Elaborar continguts televisius, format Telenotícies.

# Criteris
Nivell de qualitat

Notable Suficient Insuficient

C5.1 Disseny i 
estructuració 
del Telenotícies.

El Telenotícies té un fil 
conductor que 
introdueix cadascuna 
de les seccions i estan 
ben estructurades.

El Telenotícies conté 
totes les seccions 
però no està ben 
estructurat ni existeix 
un fil conductor.

El Telenotícies no està 
ben estructurat, falten 
seccions.

C5.2 Llenguatge 
televisiu.

El llenguatge és 
adient i s'adequa a 
cadascuna de les 
seccions televisives.

En general, el 
llenguatge utilitzat és 
correcte, però en 
alguna de les 
seccions no és el més 
apropiat.

El llenguatge és 
impropi i inadequat 
per un format 
televisiu.

C5.3 Selecció de 
noticies.

Les noticies 
seleccionades són 
d'actualitat i d'interès 
per la comunitat 
escolar.

Algunes de les 
noticies seleccionades 
no són prou 
importants, són 
irrellevants.

La selecció de noticies 
és molt deficient, no 
són d'interès general 
per la comunitat 
escolar.

C5.4 Recull 
d'opinions

L'espai d'opinions 
recull un ampli sector 
de tota la comunitat 
escolar.

L'espai d'opinions no 
recull alguns dels 
sectors importants de 
la comunitat escolar.

Aquest espai no ha 
estat elaborat.

C5.5 Presentació 
d'espais 
complementaris
, predicció 
meteorològica.

La predicció és real i 
els recursos gràfics 
s'adapten a la 
predicció.

La predicció és fictícia 
i els recursos gràfics 
no s'adapten a la 
predicció..

Aquest espai no ha 
estat elaborat.
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Rúbrica per avaluar l'objectiu Manipular, editar i produir continguts audiovisuals.

# Criteris
Nivell de qualitat

Notable Suficient Insuficient

C5.6 Tècnica i 
manipulació del 
programari 
d'edició de 
vídeo (I).

Coneix les tècniques i 
conceptes de l'edició 
de vídeo.

Té alguns problemes 
per manipular alguna 
de les tècniques 
d'edició de vídeo.

Desconeix els 
conceptes bàsics de 
l'edició de vídeo.

C5.7 Tècnica i 
manipulació del 
programari 
d'edició de 
vídeo (II).

Aplica valors òptims 
als paràmetres de 
configuració dels 
efectes i transicions.

No aplica uns valors 
òptims als paràmetres 
de   configuració dels 
efectes i transicions.

No sap manipular els 
paràmetres de 
configuració dels 
efectes i transicions.

C5.8 Qualitat del 
vídeo.

El resultat de l'efecte 
chroma és de gran 
qualitat.

El resultat de l'efecte 
chroma té certes 
deficiències.

El producte final és un 
vídeo d'una qualitat 
molt baixa, no s'ha 
cuidat l'aplicació de 
l'efecte chroma.

Rúbrica per avaluar l'objectiu Gestionar noves plataformes televisives. Intranet TV.

# Criteris
Nivell de qualitat

Notable Suficient Insuficient

C5.9 Publicació del 
Telenotícies 
(I).

El Telenotícies s'ha 
publicat correctament 
a la Intranet i és 
accessible per tothom.

Hi ha problemes per 
visualitzar el vídeo del 
Telenotícies per la 
Intranet.

No s'ha publicat el 
Telenotícies.

C5.10 Publicació del 
Telenotícies 
(II).

S'ha comunicat 
l'edició d'un nou 
Telenotícies per 
diferents canals 
telemàtics, correu, 
xarxes socials, etc...

No s'ha comunicat 
l'edició d'un nou 
Telenotícies.

No s'ha publicat el 
Telenotícies.

C5.11 Publicació del 
Telenotícies 
(III).

El format del vídeo és 
adient per la seva 
visualització 
mitjançant la Intranet

El format del vídeo no 
és adient per la seva 
visualització 
mitjançant la Intranet, 
la mida és excessiva.

No s'ha publicat el 
Telenotícies.

C5.11 Gestió de la 
Intranet.

La gestió d'històrics 
de Telenotícies és 
correcte.

La gestió d'històrics 
de Telenotícies és 
deficient.

No s'ha elaborat una 
gestió d'històrics de 
Telenotícies
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Metodologia d'aprenentatge

Seguidament  es  detallen  els  cinc  punts  que  caracteritzen  l'aprenentatge  cooperatiu, 
contextualitzats en aquesta activitat:

• Interdependència positiva: Els components del grup hauran de treballar junts i en equip 
fora  d'hores  lectives  per  cercar  noticies  i  opinions  i executar  la  gravació  del 
Telenotícies. Per tant, tots els components col·laboren per l'èxit del grup.

• Responsabilitat  individual:  Cada  component  del  grup  té  assignat  des  de  el 
començament de l'activitat una responsabilitat dins del grup i sap quines són les seves 
funcions i tasques. L'activitat està pensada perquè el bon funcionament individual sigui 
necessari perquè el grup assoleixi l'èxit.

• Interacció cara a cara: Hi ha una interacció física molt propera entre els components 
del grup, i la resta de la comunitat escolar. Es facilita la bona comunicació entre ells.

• Desenvolupament  de  les  habilitats  interpersonals  pròpies  dels  petits  grups:  Els 
components han d'aprendre escoltar als altres companys, la realimentació constructiva, 
consensuar idees i opinions, etc...

• Processament de grups: Com a grup de treball, ha de fer una reflexió i propostes per 
reforçar o millorar el seu funcionament.

I el tipus de grup d'aprenentatge cooperatiu que treballa l'activitat és el formal perquè:

• Són grups de llarga durada. Els temps que duren els grups ve marcat per el temps de 
durada de la pròpia activitat, temps de preparació i execució de l'activitat.

• Poden ser tant heterogenis com homogenis. En aquest cas el grup és heterogeni i amb 
un criteri aleatori d'elecció dels components.
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2n. Batxillerat – Situacions comunicatives

Contextualització

L'activitat  està  dissenyada  per  una  classe  amb  18 alumnes.  I  la  següent  taula  detalla  la 
contextualització curricular de l'activitat:

Nivell 2n nivell de Batxillerat.

Matèria Àmbit de llengües

Temes
Dimensió comunicativa. Participació en interaccions orals, escrites i 
audiovisuals.
Dimensió plurilingüe i intercultural 

Continguts

• Participació en converses simulades que introdueixin a l'aula una varietat 
de situacions comunicatives que l'aprenent pot trobar en el present o en 
un futur pròxim, com ara simulacions d'entrevista de selecció, converses 
telefòniques, presentació de reclamacions, demandes de serveis o 
d'informació, etc.

• Presa de consciència sobre les manifestacions culturals arreu el món i 
de les pràctiques socials diferenciades que es vehiculen per mitjà de la 
llengua objecte d'estudi. 

• Reflexió sobre els usos socials de la llengua i sobre les relacions entre 
llengua i poder

Detall i justificació

Aquesta activitat consisteix en la representació d'alguna situació quotidiana on la interacció i les 
relacions socials requereixin d'habilitats i adients recursos comunicatius. 

Donat el nivell al qual va dirigida l'activitat, es creu positiu que la temàtica i continguts siguin  
lliures a escollir per el grup  i no formin part d'un grup tancat de temes.  Tot i això, i a nivell 
orientatiu i d'exemple, es podrien proposar treballar situacions com les següents:

• Selecció de personal.

• Presentació d'una reclamació.

• Sol·licitar informació de caire general.

• Reserva de serveis de restauració.

És important que la situació escollida per representar planteja un problema a resoldre, i al final 
es proposa una possible solució al conflicte plantejat inicialment.

Un cop que ja s'han decidit els components dels grups, aquests han de decidir quina situació 
comunicativa volen representar. El professor ha de recollir les propostes per part de tots els  
grups i un cop les té, ha de revisar-les i verificar que:

• Tenen un contingut comunicatiu interessant. En aquest cas, el professor pot ajudar-los 
a reorientar la proposta.

• No  hi  ha  propostes  repetides.  En  aquest  cas,  els  grups  que  han  coincidit  en  la 
proposta,  han de fer-ne una de nova i  tornar  a passar per el  cercle de revisió  del 
professor.
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Una vegada els grups tenen una situació comunicativa assignada, poden començar a treballar 
les següents tasques:

• Elaboració del guió i  diàleg.  Els components del grup  han d'elaborar un guió literari 
amb el diàleg que han d'interpretar. 

• Caracterització  dels personatges.  Opcionalment,  els  alumnes poden caracteritzar-se 
del personatge que interpreten.

Tots els components del grup han d'intervenir en la representació.  S'ha de procurar que tots 
tinguin una participació proporcional i  equitativa,  tant en el  temps com en les intervencions 
orals.

Abans de començar la sessió d'exposicions, els grups de treball han d'entregar al professor els 
guions literaris que utilitzaren per la representació. D'aquesta manera el professor té temps de 
llegir tots els guions.  I en la posterior sessió de treball,  on  els grups representaren la seva 
situació  comunicativa,  el  professor  pot verificar  que la representació  segueix fidelment  i  es 
cenyeix al guió que el grup corresponent ha elaborat.

Els grups poden ajudar-se d'un plató chroma que els ajudi a ambientar l'escena, contextualitzar 
els actors i donar-li realisme a la representació, sense cap cost econòmic addicional rellevant. 

La feina de post-producció, de tots els vídeos de totes les representacions, la farà el propi grup 
de treball,  sí  tenen els  coneixement  necessaris,  i  si  no fos el  cas es podria  recorre  a  els 
alumnes de 4t d'ESO que estiguin cursant la matèria optativa d'Informàtica i hagin superat els 
objectius  formatius  dels  continguts  d'edició  de  continguts  multimèdia  on  s'estudia  la  post-
producció audiovisual de vídeo, o algun professor amb els coneixements tècnics i audiovisuals 
suficients.

Finalment,  es dedica una sessió  de coavaluació.  Cada alumne ha d'avaluar  a  la  resta  de 
companys  dels  altres  grups.  Per  fer-ho,  es  projecten  tots  els  vídeos,  de  totes  les 
representacions,  amb la producció final de  l'efecte chroma.  Al finalitzar les exposicions, els 
alumnes valoren la feina fet per la resta de companys dels altres grups seguint  els criteris  
marcats per una rúbrica elaborada per el professor.

Dinàmica de grup

L'activitat es treballa en grups de 3 alumnes, en total 6 grups per classe. El criteri utilitzat per 
confeccionar els grups de treball i els components de cada grup es completament aleatori. Per  
exemple, el professor pot dir als alumnes que escriguin a la pissarra el seu nom i un número del 
1 al 3.  Una vegada es té la llista de tots els alumnes amb un número, el procediment és el 
següent: començant per el primer de la llista, el número que ha triat  d'aquest alumne indica 
quants alumnes cal saltar de la llista per el triar al següent component del grup, i així amb la  
resta fins a tres components. L'objectiu és l'objectivitat i aconseguir grups heterogenis, si el 
resultat del procés no aconseguís la heterogeneïtat en algun d'ells, el professor faria els canvis 
oportuns per aconseguir-la. 

Donat  la  importància  de  la  interpretació  comunicativa  i  que  tots  els  components  han  de 
participar en la representació amb un pes proporcional i equitatiu, tots els components del grup 
tindran  la  mateixa  responsabilitat,  elaborar  el  guió  i  diàlegs,  representar-los  i  si  s'escau, 
caracteritzar els personatges escollits.

Les responsabilitats de la càmera i part tècnica la tindrà el propi professor, i si cal amb l'ajuda 
d'algun alumne.
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Temporització

En aquests tipus d'activitats, de treball cooperatiu, és molt important una bona temporització i  
planificació. Es corre el risc que algunes de les tasques de l'activitat portin més temps del 
previst i la planificació quedi alterada. Per tant, el professor ha de tenir un control molt acurat de  
la temporització prevista.

Seguidament es detallen cadascuna de les tasques més importants i el seu impacte temporal.

# Tasca Temporització

T6.1 Creació de grups. 30'

T6.2 Introducció de l'activitat. 30'

T6.3 Treball d'elaboració del guió. 1 setmana

T6.4 Representació de les situacions comunicatives. 1 sessió (60')

T6.5 Treball de post-producció per part dels alumnes 4t d'ESO. 2 sessions (120')

T6.6 Exposició dels vídeos produïts i coavaluació. 1 sessió (60')

La tasca T6.1 fa referència a la feina de creació dels grups de treball. 

La tasca T6.2 és el moment que té el professor per introduir als alumnes l'enunciat i objectius 
de l'activitat. 

La tasca T6.3 és la part del treball assignat als alumnes per fer fora d'hores lectives, on el grup 
ha d'elaborar el guió, diàleg i,  si s'escau, la caracterització dels personatges,  de la situació 
comunicativa escollida. 

Entre la tasca T6.3 i la T6.4, els grups de treball han d'entregar al professor el guió literari que 
utilitzaren per representar la situació comunicativa escollida.

La tasca T6.4 està dedicada al temps que ocuparà l'escenificació de totes les representacions 
de tots els grups.

La tasca  T6.5 és el temps que s'ha de dedicar per les feina de post-producció i aplicació de 
l'efecte chroma a tots els vídeos.

I finalment, la tasca T6.6 és el temps que es dedica a la coavaluació i exposició dels vídeos, de 
les representacions de tots els grups, produïts amb l'efecte chroma.

Competències i objectius formatius

Aquesta activitat treballa i desenvolupa les següents competències bàsiques:

Competències transversals:

Les competències comunicatives:

1. Competència comunicativa lingüística i  audiovisual.  L'alumne desenvolupa les seves 
habilitats comunicatives perquè l'activitat requereix que l'alumne s'expressi i interpreti el 
paper d'un personatge en la situació comunicativa escollida. També s'inclou la habilitat 
de comunicació escrita en l'elaboració del guió que s'ha d'entregar.

2. Competències artística i cultural. L'alumne desenvolupa les seves habilitats artístiques i 
culturals perquè l'activitat permet expressar-se i caracteritzar-se, maquillatge i vestuari, 
en un personatge fictici.
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Les competències metodològiques:

3. Tractament de la informació i competència digital. En aquesta activitat l'alumne treballa 
amb el grup per elaborar un guió literari utilitzant les TIC. Per la elaboració del guió, els 
alumnes poden recorre a  programari lliure  especialitzat en el procés d'elaboració de 
produccions audiovisuals, com l'aplicació Celtx.

4. Competència  d'aprendre  a  aprendre.  En  aquesta  activitat,  l'alumne  desenvolupa 
estratègies  d'aprenentatge  en  el  treball  cooperatiu,  recerca  d'informació,  actituds  i 
motivació per aprendre sobre el tema  escollit.  També inclou la capacitat per obtenir 
informació tant  individual  com en grup i  processar-la,  relacionant-la i  integrant-la al 
propi coneixement. També s'inclou fomentar el pensament creatiu per elaborar el guió i  
diàlegs.

Competències específiques centrades en conviure i habitar el món:

5. Competència social i ciutadana. Aquesta competència inclou el desenvolupament de 
les habilitats socials per comunicar-se, escoltar a la resta i  practicar el diàleg. Totes 
aquestes habilitats es desenvolupen en el treball  cooperatiu entre els integrants del 
grup. 

També  cal  remarcar  que  depenent  de  la  situació  comunicativa  escollida  per  el  grup,  els 
alumnes poden treballar, des de una altra vesant, algunes de les competències esmentades i 
d'altres que no s'ha fet, com pot ser el cas de la Competència en el coneixement i la interacció  
amb el món físic, per exemple que es tracti algun tema mediambiental.

I els objectius formatius que s'han proposat assolir al finalitzar l'activitat, són:

• Participar en situacions comunicatives.

• Prendre consciencia de la realitat multilingüe.

• Produir un discurs eficaç.

S'han elaborat les rúbriques necessàries per la corresponent avaluació.

Materials

Per realitzar aquesta activitat cal utilitzar diferent material:

• Material de caracterització dels personatges:  Si s'escau i el grup ho creu oportú, el 
alumnes seran responsables d'aconseguir i, si pot ser,  reutilitzar el material necessari 
per dur a terme la seva representació.

• Material audiovisual: Plató chroma, càmera, micròfon, trípode, focus i ordinador amb el 
programari adient per la feina de post-producció.

Atenció a la diversitat i inclusió d'alumnes NEE

La composició  dels  components  dels  grups  de  treball  ha  estat  seguint  un  criteri  d'elecció 
completament aleatori,  intentant aconseguir la màxima heterogeneïtat entre els components, 
amb l'objectiu d'aconseguir  un bon nivell  d'inclusió  d'alumnes NEE  i minimitzar el  nivell  de 
discriminació en el grup-classe.

Les activitats de treball  cooperatiu,  com aquesta, ajuden i milloren el treball  d'alumnes amb 
certs  problemes  d'aprenentatge  a  qualsevol  nivell,  de  ritme  lent,  amb  certs  problemes  de 
integració social, etc... El treball cooperatiu ajuda a establir forts vincles d'interdependència en 
aquests alumnes amb la resta de companys i el professor. 
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Com en la majoria de les activitats proposades en aquest treball, l'expressió oral i comunicativa 
ha estat  un factor comú i  amb un pes molt  important  en el  desenvolupament de l'activitat. 
Aquestes  habilitats  ajuden  a  desenvolupar  algunes  de  les  competències  bàsiques  com 
l'expressió  oral  i  escrita.  Aquestes són  molt  importants  en  alumnes  amb  certs  problemes 
d'integració social i comunicació.

Es molt important que el professor faci un seguiment acurat del procés de treball d'aquests 
alumnes. I si s'escau, avaluar-los amb uns altres criteris ajustats al seu nivell d'aprenentatge.

Avaluació

Aquesta activitat s'avalua amb l'ús de tres rúbriques, una per la pròpia representació històrica i 
l'altre per la memòria de la recerca de documentació i elaboració del guió.

Rúbrica per avaluar l'objectiu Participar en situacions comunicatives.

# Criteris
Nivell de qualitat

Notable Suficient Insuficient

C6.1 Situació 
comunicativa

L'alumne interpreta 
una situació amb un 
important pes 
comunicatiu 

L'alumne interpreta 
una situació sense 
importància 
comunicativa.

L'alumne no participa 
en la representació.

C6.2 Intervenció 
rellevant.

L'alumne té una 
participació 
proporcional a la resta 
de companys.

L'alumne no té una 
participació  rellevant 
en la representació.

L'alumne no participa 
en la representació.

C6.3 Resolutiu. L'alumne demostra 
tenir eines 
comunicatives 
resolutives.

L'alumne no aporta 
solucions a situacions 
comunicatives 
conflictives.

L'alumne no participa 
en la representació.

Rúbrica per avaluar l'objectiu Prendre consciencia de la realitat multilingüe.

# Criteris
Nivell de qualitat

Notable Suficient Insuficient

C6.4 Pluralitat 
lingüística (I).

L'alumne participa en 
alguna situació 
bilingüe.

L'alumne no participa 
en cap situació 
bilingüe.

L'alumne no participa 
en la representació.

C6.5 Pluralitat 
lingüística (II).

L'alumne és 
respectuós a la 
pluralitat lingüística 
dels personatges.

L'alumne no intervé 
en cap situació on 
demostra respecte per 
la pluralitat lingüística.

L'alumne no demostra 
cap respecte per la 
pluralitat lingüística.

C6.6 Adaptació al 
interlocutor.

L'alumne s'adapta 
perfectament a la 
pluralitat lingüística 
dels personatges.

L'alumne te certes 
deficiències per 
adapta-se a la 
pluralitat lingüística 
dels personatges.

L'alumne no s'adapta 
a la pluralitat 
lingüística dels 
personatges.
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Rúbrica per avaluar l'objectiu Produir un discurs eficaç.

# Criteris
Nivell de qualitat

Notable Suficient Insuficient

C6.7 Qualitat del 
discurs oral i no 
verbal.

L'alumne demostra 
tenir un discurs clar i 
concís.

L'alumne té certs 
problemes de 
comunicació i 
demostrar inseguretat 
en el seu missatge.

L'alumne no  es capaç 
de transmetre amb el 
seu discurs i 
missatge.

Les  tres  rúbriques  indicades  anteriorment serveixen  per  l'avaluació  que  fa  el  professor. 
Seguidament es detalla la rúbrica que utilitzen els alumnes per realitzar la coavaluació.

# Criteris
Nivell de qualitat

Notable Suficient Insuficient

C6.8 Interpretació. L'alumne s'implica en 
la interpretació i dona 
realisme al 
personatge.

L'alumne no demostra 
prou implicació i el 
personatge no 
transmet credibilitat.

L'alumne no s'implica 
en la representació i 
no interpreta cap 
personatge.

C6.9 To de veu. L'alumne té un to de 
veu clar.

En alguns moments, 
l'alumne té un to de 
veu deficient.

No s'entén a l'alumne.

C6.10 Diàleg. El diàleg que 
interpreta l'alumne 
s'adapta a la situació 
comunicativa.

El diàleg que 
interpreta l'alumne  és 
confús.

L'alumne no s'adapta 
ni segueix cap guió.

C6.11 Situació 
comunicativa.

La situació 
comunicativa escollida 
és amena i presenta 
un problema i solució.

La situació 
comunicativa escollida 
no resol el problema 
plantejat.

La situació 
comunicativa escollida 
no presenta cap 
problema per resoldre.

Metodologia d'aprenentatge

Seguidament  es  detallen  els  cinc  punts  que  caracteritzen  l'aprenentatge  cooperatiu 
contextualitzats en aquesta activitat:

• Interdependència positiva: Els components del grup hauran de treballar junts i en equip 
fora  d'hores  lectives  per  elaborar  el  guió  i  diàlegs  i,  si  s'escau,  preparar  la 
caracterització dels personatges, de la situació comunicativa escollida. Per tant, tots els 
components col·laboren per l'èxit del grup.

• Responsabilitat  individual:  Cada component del  grup té assignat  un personatge per 
interpretar  i  sap  quines  són  les  seves  funcions  i  tasques,  com  el  seu  diàleg  i 
interpretació.  L'activitat  està  pensada  perquè el  bon  funcionament  individual  sigui 
necessari perquè el grup assoleixi l'èxit.

• Interacció cara a cara: Hi ha una interacció física molt propera entre els components 
del grup. Es facilita la bona comunicació entre ells.
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• Desenvolupament  de  les  habilitats  interpersonals  pròpies  dels  petits  grups:  Els 
components han d'aprendre escoltar als altres companys, la realimentació constructiva, 
consensuar idees i opinions, etc...

• Processament de grups: Com a grup de treball, ha de fer una reflexió i propostes per 
reforçar o millorar el seu funcionament.

I el tipus de grup d'aprenentatge cooperatiu que treballa l'activitat és el formal perquè:

• Són grups de llarga durada. Els temps que duren els grups ve marcat per el temps de 
durada de la pròpia activitat, temps de preparació i execució de l'activitat.

• Poden ser tant heterogenis com homogenis. En aquest cas el grup és heterogeni i amb 
un criteri aleatori d'elecció dels components.

• Ideals per fer projectes o activitats.
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Resultats
Encara que no ha estat possible portar a la pràctica la majoria de les activitats proposades en 
aquest  document,  les  que  he  pogut  treballar  han  estat  molt  gratificants.  Els  alumnes 
s'involucren molt en l'activitat, milloren el seu procés d'aprenentatge i es reforcen els vincles i 
relacions socials, tant entre iguals com amb el professor.

En general,  els  resultats  esperats  del  desenvolupament  i  treball  que fan els  alumnes amb 
aquestes activitats, són:

• Els alumnes millorin la seva motivació per la matèria.

• Els alumnes assoleixin els objectius formatius marcats per la programació.

• Els alumnes  assoleixin  les competències bàsiques detallades en cadascuna de les 
activitats.

• Els alumnes treballin les seves habilitats socials.

• Inclusió, enfortir la cohesió social entre iguals.
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Conclusions
Molts instituts no han introduït eines i recursos audiovisuals per el desenvolupament d'activitats 
com a mitjà de aprenentatge i assoliment d'objectius formatius. I aquest treball demostra amb 
l'ús  de  la  tècnica  chroma que  les  eines  audiovisuals  poden ser  l'eix  vertebrador  d'infinitat 
d'activitats  multidisciplinàries. D'aquest  treball  es  pot  concloure  que  la  instrumentació 
audiovisual  és  una  eina  didàctica  molt  adient  per  desenvolupar  i  treballar  activitats 
d'aprenentatge per els diferents nivells de l'educació de secundària i qualsevol de les matèries. 

Per això es creu que cal potenciar més aquests tipus d'activitats, perquè s'ha pogut comprovar, 
amb el treball d'algunes de les activitats proposades, que augmenten la motivació i la implicació 
dels alumnes per la matèria.  I ajuden molt  a treballar  algunes competències bàsiques com la 
Competència comunicativa lingüística i audiovisual, tant oral com escrita. 

També  s'ha  pogut  constatar  que  la  majoria  d'activitats  proposades  treballen  metodologies 
cooperatives, afavorint  la inclusió i  interaccions socials,  responsabilitats individuals i  d'altres 
habilitats socials molt  enriquidores per  tots els  alumnes  de l'etapa escolar  de secundària,  i 
sobretot centrant l'atenció a aquells alumnes NEE.

Un dels altres objectius assolits  amb èxit  ha estat  el repte tecnològic de dissenyar i construir 
una plató on treballar la tècnica chroma minimitzant l'impacte del cost econòmic. I proporcionar 
els components necessaris, tant maquinari com programari,  i  elaborar tot un procediment  per 
editar i  aplicar l'efecte chroma sobre el vídeo.  De tot  això han quedat evidencies físiques i 
visuals,  tant  imatges com vídeos, com ha resultat d'alguna de les activitats que s'ha pogut 
treballar.

A nivell personal, aquesta treball ha estat molt gratificant perquè he tingut l'oportunitat de posar 
en  pràctica  i  treballar  moltes  de  les  metodologies  d'aprenentatge  apreses  en  el  Màster  i 
desenvolupar activitats d'aprenentatge per a tots els nivells de l'etapa de secundària, i no tant 
sols centrat en l'àrea de Tecnologia si no també a d'altres matèries. 
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Annexes

Annex 1. Programari de captura i edició de vídeo
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WebCamStudio

Kdenlive
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Annex 2. Disseny de l'estructura del plató chroma

Aquest annex detalla la proposta de disseny per construir l'estructura del plató chroma.

La següent imatge descriu les principals parts de l'estructura:
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Estructura plató chroma
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L'estructura amb el feltre de color verd:
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Estructura plató chroma amb el feltre
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Fotos de la fase de construcció:
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Peces d'alumini

Base de suport

Velcro (I) Velcro (II)
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Fotos de l'estructura llesta per transportar i del plató chroma dins d'una aula:
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Estructura desmuntada i llesta 

per transportar

Plató chroma dins l'aula

Elements complementaris, punt de llum

Elements complementaris, trípode i càmera
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