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1. INTRODUCCIÓ 
 
Aquest projecte té per objecte respondre a la necessitat d’introduir la llengua anglesa als cicles 
formatius de grau superior, tal com indica la normativa LOE, aprovada el 3 de maig 2006; i, en 
concret, a dissenyar una proposta didàctica per tal de fer-ho dins el cicle CFGS Il luminació, 
captació i tractament d’imatge, per al centre on hem realitzat les pràctiques, en el qual encara no 
s’ha fet aquesta incorporació. 
 
Per tal de dur a terme aquesta tasca, en primer lloc, investigarem el marc normatiu en el qual s’ha 
d’emmotllar aquesta incorporació, tenint en compte així la legislació que concerneix aquest 
aspecte, per tal de conèixer-ne les possibilitats, però també les limitacions que es poden presentar. 
A més, explorarem els precedents de la formació integrada d’aprenentatges i continguts, tant 
històrics com contemporanis, i, d’aquesta manera, valorarem quines metodologies podrien aplicar-
se en el cas de la Formació Professional a l’estat espanyol i, concret, al cicle superior. 
 
En segon lloc, observarem els nivells d’anglès del professorat al cicle superior, com també els de 
l’alumnat, fent atenció a les seves diferents procedències acadèmiques. A continuació, veurem 
quins són els objectius de la introducció de l’anglès a l’FP i a quines necessitats respon. La 
definició de la problemàtica ens ajudarà a pensar i elaborar una resposta metodològica que s’hi 
adeqüi.  
 
En tercer lloc, realitzarem una proposta d’activitats que duguin a la pràctica la metodologia 
exposada de manera que sigui aplicable al centre de pràctiques. Afortunadament, tindrem 
l’oportunitat d’incidir en una aula real per tal de dur a terme algunes d’aquestes activitats. Així, 
provarem si la metodologia dissenyada funciona, i en podrem detectar les virtuts i les mancances, i 
fer propostes de millora tant per la tasca planificadora com per la tasca docent.   
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2. DEFINICIÓ I CONTEXT DEL PROBLEMA 
 

a) Marc teòric 
 
1. Introducció de la llengua anglesa als cicles formatius.  
 
Actualment, la normativa LOE, aprovada el 3 de maig 2006, inclou la introducció de la llengua 
anglesa a la Formació Professional. Aquesta s’insereix tant al cicle mitjà, en què hi ha un mòdul 
específic anomenat “Anglès tècnic”, com en el cicle superior, en què cal dissenyar activitats 
d’ensenyament-aprenentatge per a un dels mòduls del cicle, com a mínim (tots excepte aquells que 
tenen un mòdul específic d’anglès1).  
 
L’àmbit d’actuació del nostre projecte, però, se cenyeix als cicles formatius de grau superior que no 
tenen un mòdul específic per a l’aprenentatge de la llengua anglesa, i, en concret, al CFGS 
Il luminació, captació i tractament de la imatge. En aquests casos, s’inclou la llengua anglesa en el 
marc de les COMPETÈNCIES PROFESSIONALS, PERSONALS I SOCIALS que s’adquireixen en 
el cicle (Real Decreto 1686/2011, de 18 de novembre). En el cas del CFGS d’Il luminació, 
captació i tractament de la imatge, hi apareix en el següent punt: 
 

 
 
Però també hi és present en el conjunt d’OBJECTIUS GENERALS, en què s’explicita com un dels 
fins del cicle: 
 

y) Reconèixer i seleccionar el vocabulari tècnic i les expressions més habituals en llegua anglesa per 
interpretar documentació tècnica i comunicar-se en situacions professionals a l’empresa. 

 
 
D’altra banda, al document d’orientacions d’aquest títol (Document d’orientacions de la 
DGFiIERE), s’hi especifica el següent: 
 

7.- INCORPORACIÓ DE LA LLENGUA ANGLESA AL CICLE FORMATIU 
 
Les necessitats d'un mercat de treball integrat a la Unió Europea fan que la llengua anglesa esdevingui 
fonamental en la inserció laboral de l'alumnat dels cicles formatius. D'altra banda cal donar resposta al 
compromís amb els objectius educatius sobre l'anglès plantejats per als propers anys per la pròpia Unió 
Europea. Amb la finalitat d'incorporar i normalitzar l'ús de la llengua anglesa en situacions professionals 
habituals i en la presa de decisions en l'àmbit laboral, en aquest cicle formatiu de grau superior Il luminació, 
captació i tractament d’imatge s'hauran de dissenyar activitats d’ensenyament-aprenentatge que incorporin la 
utilització de la llengua anglesa en almenys un dels mòduls del cicle. 
 

 
 
 
 
 
 

Administració i Gestió (2 de 2 títols), Comerç i Màrqueting (4 de 4 títols), Fusta moble i suro (1 d’1 
títols), Hosteleria i Turisme (5 de 5 títols), Maritimo-pesquera (1 de 3 títols), Química ( 2 de 2 títols), 
Seguretat i Medi Ambient (1 d’1 títol), Serveis Socioculturals i a la Comunitat (2 de 3 títols) 

W) Interpretar en llengua anglesa documents tècnics i les comunicacions en els circuits d’una empresa del 
sector de la Imatge i so. 
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I el resultat d’aprenentatge que l’alumnat ha d’adquirir amb aquesta incorporació de la llengua 
anglesa al cicle és aquest:  
 

Resultat d'aprenentatge 
 
1. Interpreta informació professional en llengua anglesa -manuals tècnics, instruccions, catàlegs de 
productes i/o serveis, articles tècnics, informes, normativa, entre d'altres, aplicant-ho en les activitats 
professionals més habituals. 
 
1.1 Aplica en situacions professionals la informació continguda en textos tècnics o normativa relacionats 

amb l'àmbit professional. 
1.2 Identifica i selecciona amb agilitat els continguts rellevants de novetats, articles, noticies, informes i 

normativa, sobre diversos termes professionals. 
1.3 Analitza detalladament les informacions específiques seleccionades. 
1.4 Actua en conseqüència per donar resposta als missatges tècnics rebuts a través de suports 

convencionals -correu postal, fax- o telemàtics -correu electrònic, web-. 
1.5 Selecciona i extreu informació rellevant en llengua anglesa segons prescripcions establertes, per 

elaborar en llengua pròpia comparatives, informes breus o extractes. 
1.6 Complimenta en llengua anglesa documentació i/o formularis del camp professional habituals. 
1.7 Utilitza suports de traducció tècnics i les eines de traducció assistida o automatitzada de textos. 

 
 
2. Experiències d’aprenentatge de continguts i llengua estrangera anglès 
 
L’aprenentatge de continguts en una llengua diferent a la pròpia no és novetat; de fet, hem de 
viatjar força enrere per trobar els primers casos en què aquesta pràctica va ser duta a terme. Per 
exemple, quan l’Imperi Romà va engolir el territori grec a la batalla de Corint, també en va absorbir 
la llengua i la cultura que, en aquella època, tenien molt de prestigi. És per aquesta raó que 
conèixer-les proporcionava més possibilitats professionals, econòmiques i, per tant, socials, i que 
les famílies que podien educaven els seus fills i filles en grec, fins i tot fent-los fer una immersió 
lingüística vivint en el territori. 
 
I és que, al llarg de la història, sempre hi ha hagut llengües que, pel seu predomini en els països 
més afavorits dins l’economia mundial, han gaudit de més prestigi social, ja que proporcionaven 
més llocs de treball. A l’actualitat, la situació s’agreuja amb la globalització, i encara més, amb la 
crisi econòmica que pateix l’estat espanyol, que motiva la mobilitat dels treballadors a la recerca de 
feina. I, en el cas de les professions que giren al voltant de la indústria audiovisual, molt poc 
productiva a l’Estat, els casos d’emigració es multipliquen. Per tant, més enllà dels debats que 
comporti la disjuntiva entre adaptar l’oferta educativa a les necessitats del mercat i per tant posar-la 
al seu servei, i protegir el sistema educatiu del sistema econòmic, amb tots els graus intermitjos 
inclosos, les polítiques educatives de la Unió Europea es dirigeixen cap a l’enfortiment del nivell 
d’anglès a tots els països.  
 
En el procés històric que hem viscut durant els darrers anys, ja s’han fet les primeres temptatives 
en aquest sentit, la més important de les quals és la creació del terme CLIL (Content and Language 
Integrated Learning) el 1994 per part dels teòrics Marsh, Maljers i Hartiala. Aquest terme, que 
designa «un enfocament educatiu amb doble focus en el qual s’utilitza la llengua addicional per 
l’aprenentatge i l’ensenyament tant dels continguts com de la llengua» (2010: Coyle, Hood i 
Marsh), adopta diferents denominacions en les diferents llengües. Per exemple, en la castellana, 
s’anomena AICLE (Aprendizaje Integrado de Conocimientos Curriculares en Lengua extranjera); en 
la francesa, EMILE (Enseignement de Matières par l’Intégration d’une Langue Etrangère); i en 
l’alemanya, CLILiG (Content and Language Integrated Learning in German).  
 
Des de llavors, ja s’han fet molts projectes que segueixen en aquesta línia, i moltíssims centres han 
inclòs aquestes iniciatives en plans lingüístics de centre molt ambiciosos que han enriquit els 
projectes educatius respectius. La majoria, però, s’han dut a terme a l’educació primària i 
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secundària, i fins i tot al parvulari en alguns casos, com ara en països com Bèlgica, Finlàndia, el 
Regne Unit, Itàlia, Latvia, Polònia, Romania o el mateix estat espanyol (2006: Eurydice). Però pocs 
(Grècia i Holanda hi estan interessats) són els casos d’implementació de formació integrada de 
llengua estrangera i continguts en la formació professional, tot i que es tracta d’una tendència 
evident en els diferents països de la UE. De fet, al document Council conclusions on language 
competences to enhance mobility (Council of the European Union, 2011), s’hi recomana l’ús del 
CLIL a l’FP (2011: Council of the EU). Tot i això, sovint la formació que integra uns continguts 
concrets amb una llengua estrangera sol partir de la idea que tots els alumnes tenen algun 
coneixement en la llengua estrangera que es treballarà; tanmateix, en el nostre cas, no és 
necessàriament així.  
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b) Problemàtica 
 
Com hem vist, la LOE té la intenció d’introduir la llengua anglesa a la Formació Professional. 
Tanmateix, com que ens l’aplicació d’aquesta normativa s’està alentint, hi ha aspectes, com el de 
la incorporació de l’anglès, que encara no s’han treballat des dels centres que imparteixen cicles 
formatius, com és el cas del centre on he dut a terme el Pràcticum del Màster de Professorat 
d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. A 
més, no s’ha facilitat una guia als centres per orientar el professorat a l’hora d’incorporar aquest 
aprenentatge a les seves classes, ni tampoc cap mena de proposta d’activitats model per a portar-
lo a la pràctica. D’altra banda, hi ha diverses dificultats afegides relacionades amb el plantejament i 
el context d’aplicació d’aquesta normativa: 
 
En primer lloc, com observem, compta amb un sol resultat d’aprenentatge que només fa 
referència a una part de l’aprenentatge de la llengua: la capacitat d’interpretació de comunicacions 
orals i escrites. L’expressió, en canvi, resta pràcticament al marge d’aquest programa. De fet, tan 
sols hi ha un criteri d’avaluació que s’hi dediqui, però només en la seva vessant escrita. 
 

D’això, en pot resultar un coneixement força limitat de la llengua, tenint en compte que la normativa 
vol satisfer els objectius de la introducció de la llengua anglesa al cicle superior que, d’acord amb el 
document d’orientacions i amb les Estratègies de Lisboa 2020, són, entre d’altres: 
 

 Millorar la qualitat i l’eficàcia de l’educació i la formació2 
 Facilitar la inserció laboral de l'alumnat dels cicles formatius en el mercat de treball 

integrat de la Unió Europea, i així donar resposta al compromís amb els objectius 
educatius sobre l'anglès plantejats per als propers anys per la pròpia Unió Europea. 

 Incorporar i normalitzar l'ús de la llengua anglesa en situacions professionals habituals i 
en la presa de decisions en l'àmbit laboral. 

 Aconseguir una Europa que, sense renunciar a les llengües pròpies, sàpiga desenvolupar-
se, estudiar, treballar, investigar i també crear en anglès. Això permetrà un augment de 
les possibilitats de treball dels europeus i de la capacitat d’atracció d’Europa pel que fa a 
recursos humans altament qualificats. 

 
En segon lloc, un altre dels reptes al qual ens enfrontem és la diversitat de nivells que hi ha en un 
mateix grup-classe, tenint en compte la multiplicitat d’accessos que hi ha actualment en el cicle de 
grau superior, i els seus respectius nivells de llengua anglesa: 
 

 Si vénen de Batxillerat i han estudiat anglès com a primera llengua estrangera, hauran 
assolit un nivell A2 del Marc Europeu Comú de Referència, ja que se’ls permet d’accedir a 
la formació de nivell intermedi (B1) de l’Escola Oficial d’Idiomes3. Però podria ser que 
haguessin escollit una llengua estrangera diferent de l’anglès. 
 

 Si han hagut de fer la prova d’accés a grau superior, sigui perquè provenen d’un CFGM, els 
CFGM d’Arts plàstiques i disseny, Esportiu o Música i dansa, o bé perquè tenen el GESO i 
són majors de 19 anys, hauran hagut d’escollir una llengua estrangera de la qual examinar-
se, anglès, francès o alemany (part comuna de la prova) o, en el cas dels cicles de l’opció 

Objectiu estratègic 2: Improving the quality and efficiency of education and training. EU Council, 
Council conclusions of 12 May 2009 on a strategic framework for European cooperation in 
education and training (“ET2020”). 

Article 3.6 del REIAL DECRET 1629/2006, de 29 de desembre (BOE 04/01/2007) 
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C, fins i tot poden haver escollit examinar-se d’una segona llengua estrangera4. Per tant, ni 
tan sols el fet d’haver hagut de passar per la prova d’accés als CFGS no significa que 
sàpiguen anglès, ja que la prova específica d’anglès és opcional.  

 
Com a conseqüència d’això, no es pot elaborar un programa d’integració total de llengua i 
continguts, és a dir, el màxim estadi dins el que s’anomena TILC (Tractament Integrat de Llengua i 
Continguts) o CLIL (Content and Language Integrated Learning). 
 
Aquest màxim nivell dins el TILC, que rep el nom de Content-based language instruction (instrucció 
en la llengua basada en continguts), comporta l’ús de la llengua estrangera com a vehicular per a 
l’explicació dels continguts o els exercicis a realitzar. Amb un alumnat heterogeni que no 
necessàriament sap anglès, no es pot impartir les classes en anglès. És per això que caldria 
buscar altres solucions que deixessin com a secundari l’aprenentatge de la llengua, en què 
aquesta no fos requerida per tal de comprendre l’exercici. En cas que volguéssim posar a la 
pràctica el TILC en el seu grau d’integració més alt, caldria incloure aquesta extensió de la 
formació en llengua anglesa en el Projecte Lingüístic de Centre, en el marc del seu Projecte 
Educatiu. 
 
D’altra banda, el professorat no té necessàriament una formació en didàctica de la llengua i, a més, 
el nivell requerit de llengua anglesa no està especificat en els casos de cicle superior amb absència 
d’un mòdul d’anglès, cosa que fa que aquest possiblement no sàpiga anglès o en tingui un nivell 
molt limitat. De fet, el requeriment de posseir el nivell B2 en llengua estrangera (no necessàriament 
anglesa) corresponent al Marc europeu comú de referència (MECR) per tal d’exercir la funció 
docent data del 20095.  

http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.e79d96e9bc498691c65d3082b0c0e1a
0/?vgnextoid=990b8aa58fd25310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=990b8aa58fd25
310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default 
5 «S’ha d’acreditar un nivell de competències corresponent al nivell B2 del Marc pel que fa al 
domini de llengües estrangeres, sens perjudici del nivell exigit per a accedir a l’especialitat de 
llengües estrangeres». (Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació) 
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3. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ PROPOSADA 
 

a) Objectius 
 
L’objectiu d’aquest projecte és, d’una banda, fer una reflexió de l’enfocament de la introducció de 
l’anglès als cicles formatius de grau superior per tal de fer una proposta pedagògica per a 
l’adquisició de llengües estrangeres en aquest àmbit concret que doni resposta a la problemàtica 
exposada anteriorment sense necessitar un projecte lingüístic específic de centre. I, de l’altra, fer 
una proposta explícita de desenvolupament d’una seqüència didàctica per al CFGS Il luminació, 
captació i tractament d’imatge, parcialment en anglès, que sigui aplicable al centre on he realitzat 
les pràctiques. 
 

b) Metodologia 
 
Tenint en compte les dificultats a les quals fem front a l’hora d’introduir l’anglès als cicles superiors 
que no tenen un mòdul específic per oferir aquesta formació, i els objectius als quals responem a 
l’hora de fer-ho, creiem que una de les metodologies pedagògiques que pot resultar més adequada 
i eficient és l’aprenentatge per tasques. És a dir, l’aprenentatge dirigit a l’adquisició d’una sèrie de 
coneixements i habilitats comunicatives (pragmàtiques, textuals, gramaticals...) per mitjà d’un 
objectiu concret amb sentit per l’alumnat. Aquesta metodologia respondria a un nivell més restringit 
del que entenem per TILC, i correspondria a l’estadi d’aquest anomenat Language across the 
currículum (Introducció de la llengua a través del currículum). 
 
Atès que el resultat d’aprenentatge referent a la llengua anglesa s’ha d’adquirir mitjançant uns 
continguts propis d’un dels mòduls del cicle, aquest projecte o «tasca objectiu», segons explica el 
teòric Long (1985), pot ser un exercici que posi en pràctica aquests continguts i que estableixi un 
camí per recórrer que passi necessàriament per les «tasques pedagògiques», en aquest cas, 
l’adquisició d’habilitats comunicatives en llengua anglesa. Així doncs, l’alumnat concep aquestes 
capacitats com a instrument per a l’elaboració del projecte i de la superació de totes les seves 
fases intermèdies. D’aquesta manera, els continguts de llengua queden inclosos entre la resta de 
continguts de l’assignatura, que s’imparteix en la llengua vehicular del centre. Tanmateix, es 
treballa en el lèxic específic de la llengua anglesa del camp d’estudi treballat a l’assignatura, i les 
habilitats de comprensió i expressió oral i escrita amb l’objectiu d’aprendre un contingut teòric de 
l’assignatura i adquirir el resultat d’aprenentatge.  
 
És una metodologia que ens sembla adient en la proposta que presentem, ja que: 
 

 Segons explica Long (2000), les tasques contribueixen al canvi gradual que suposa el pas 
d’un estadi a l’altre de l’aprenentatge. I és que, segons els teòrics Shardwood-Smith i 
Truscott (2007), hi ha dos estadis diferents que coexisteixen durant determinats períodes 
de l’aprenentatge, fent que dues solucions diferents romanguin com a possibles a la 
vegada. 

 
 Es pot aplicar en un context de diversitat de nivells i ritmes, ja que la flexibilitat d’aquest 

tipus de procés permet que cada alumne pugui «fixar-se en allò que està preparat per 
aprendre i ignorar o evitar allò que encara li queda molt lluny», tal com explica Gilbert 
(2007). 

 
 L’aprenentatge per tasques dóna sentit a l’aprenentatge de la llengua anglesa, ja que la 

percepció immediata que té l’alumnat respecte aquesta és d’utilitat. Les causes: per una 
banda, se li ofereix un marc comunicatiu que li és significatiu perquè és en aquest àmbit on 
s’haurà de desenvolupar professionalment, i, per l’altra, és un tipus d’exercici que es 
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treballa com a competència i no com a contingut, cosa que l’inscriu en l’educació del segle 
XXI, que fa més èmfasi en el saber fer que en el saber. 

 
 Posen en pràctica, a la vegada, diversos aspectes de l’aprenentatge de les llengües, és a 

dir, tant la comprensió com l’expressió, tant l’oralitat com l’escriptura o lectura. 
 

 Suposa la determinació d’un repte, molt semblant al tipus de desafiaments que l’alumnat es 
trobarà en el món professional. Per tant, d’una banda, reforça la conscienciació de la 
necessitat de l’aprenentatge de l’anglès, i, de l’altra, significa un repte al qual es veurà 
animat a respondre amb “desig, actitud positiva i esforç”, tal com indicava Gardner.  

 
D’altra banda, com que les habilitats comunicatives són molt diverses, es promourà la consecució 
d’aquests projectes o tasques en equip. I aquests equips seran necessàriament heterogenis pel 
que fa als nivells, cosa que requerirà un formulari d’avaluació inicial (en el nostre cas, ens basarem 
en el KPSI- Knowledge and Prior Study Inventory-, desenvolupat per Tamir, P. y V.M. Lunetta6) 
perquè el professorat tingui una idea orientativa del nivell de cadascú. D’aquesta manera, les 
habilitats dels uns supliran les mancances dels altres, i a la vegada, aquestes mancances 
reforçaran els coneixements dels primers. 
 
Aquest aprenentatge per tasques podria ser clau per totes les raons exposades. Ara bé, caldria 
combinar-lo amb d’altres exercicis que se centressin en només algun dels aspectes de la 
comunicació, com ara la comprensió oral o escrita, o l’expressió oral o escrita, i en un aspecte de la 
llengua vinculat al camp d’aprenentatge (per exemple, el lèxic d’un aspecte de la professió) per tal 
d’aprofundir-hi més. 
 

c) Funcions del professorat 
 
En el procés d’incorporació de la llengua anglesa al grau superior dels cicles formatius, el 
professorat ha de ser un acompanyant que posi a la disposició de l’alumnat totes aquelles eines 
que aquest necessiti per ser més que capaç, competent en llengua anglesa en el seu àmbit 
professional. 
 
És per això que, d’una banda, haurà de proporcionar-li glossaris, diccionaris, instruments de 
traducció, o fins i tot llibres de gramàtica o pàgines web interessants que li puguin ser útils per al 
seu aprenentatge. De fet, bona part dels resultats d’aprenentatge proposats pel document 
d’orientacions té en compte aquesta mena de documents com a eines de treball. 
 
I, d’altra banda, haurà d’elaborar activitats d’ensenyament-aprenentatge que responguin a la 
metodologia, és a dir, que siguin adequats per al camp professional, coherents amb els objectius, 
adients per treballar en grups amb nivells i ritmes d’aprenentatge diferents, etc. Per tal d’arribar a 
aquest punt, però, caldrà que el professorat seleccioni adequadament tenint en compte el marc 
conceptual, així com els aspectes cognitius, comunicatius i culturals (2007: Coyle) i prepari bé els 
exercicis perquè aquests siguin motivadors: han de captar l’atenció i l’interès de l’alumnat, i l’han 
de fer conscient de la importància del coneixement en llengua anglesa.  
 
Com a acompanyant, el professorat ha de donar confiança a aquest alumnat perquè aquest no 
trobi cap obstacle a l’hora d’expressar-se en llengua anglesa: inseguretats, vergonya, prestigi 
social... És per això que cal que domini perfectament el balanç entre corregir i no corregir l’alumne, 
perquè pugui millorar sense frustrar-se a cada error. A més, caldria que aquest fes un esforç per 
tractar que les diferències de nivells no suposin un entrebanc a l’hora d’aprendre; al contrari, que 
siguin enriquidores.  

6 Tamir, P. y V.M. Lunetta (1978). An Analyst of laboratory activities in the BSCS. Yellow version, 
American Biology Teacher, 40, 426-428. 
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d) Programació 
 
Per tal de materialitzar la metodologia exposada, hem elaborat una programació model per a un 
dels mòduls del CFGS d’Il luminació, captació i tractament de la imatge. Es tracta del Mòdul 
professional 5: Control de la il luminació. 
 

Dades identificadores del cicle i mòdul escollits: 
 
Mòdul Hores Hores de 

lliure 
disposició 

Unitats formatives Hores/ 
UF 

01. Planificació de càmera en 
audiovisuals  

132 0 UF 1: Llenguatge i expressió 
audiovisual.  

40 

UF 2: Tecnologia d’equipament de 
càmera.  

44 

UF 3: Planificació de les operacions de 
càmera. 

24 

UF 4: Fluxos de treball d’equip de 
càmera.  

24 

02. Presa d'imatge audiovisual ** 198-
165 

33 UF 1: Control de l’exposició i ajustos 
dels paràmetres de càmera 

30 

UF 2: Posicionament i moviment de 
càmera.  

40 

 UF 3: Tècniques d’enregistrament amb 
una sola càmera.  

55 

UF 4: Tècniques d’enregistrament 
multicàmera.  

40 

03. Projectes d'il luminació  99 0 UF 1: Avaluació dels projectes 
d’il luminació.  

29 

UF 2: Il luminació d’espectacles en viu.  20 

UF 3: Il luminació per audiovisuals.  30 

UF 4: Realització del pla d’il luminació. 20 
04. Luminotècnia** 99 33 UF 1: Tecnologia i planificació 

d’instal lacions d’il luminació.  
20 

UF 2: Instal lació elèctrica, cablatge i 
manteniment d’equips d’il luminació.  

20 

UF 3: Muntatge  de la il luminació 
d’espectacles en viu.  

30 

UF 4: Muntatge  de la il luminació per 
audiovisuals.  

29 

05. Control de la il luminació** 132 0 UF 1: Narrativa audiovisual de la 
il luminació.  

20 

 UF 2: Manipulació tècnica i expressiva 
de la il luminació.  

20 

UF 3: Control de la il luminació en 
espectacle en viu.  

37 

UF 4: Control de la il luminació en la 
presa i postproducció audiovisuals.  

55 

06. Projectes fotogràfics  66 33 UF 1: Disseny i posada en escena d’un 
projecte fotogràfic.  

40 

 UF 2: Pla de treball, recursos i 
organització de l’empresa fotogràfica.  

26 

07. Presa fotogràfica* 198-
165 

33 UF 1: Preparació de la presa fotogràfica.  20 

UF 2: Il luminació, control de l’exposició 
i presa fotogràfica.  

20 

UF 3: Presa fotogràfica en projectes de 
retrat i moda.  

40 

UF 4: Presa fotogràfica en projectes de 
reportatge.  

35 
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posar en relació el resultat d’aprenentatge que apareix al Document d’orientacions 
per a la introducció de la llengua anglesa al cicle d’Il luminació, tractament i captació de la imatge, 
citat anteriorment; juntament amb els continguts i els resultats d’aprenentatge de les unitats 
formatives que ens serviran de marc en el qual dissenyarem les activitats d’ensenyament-
aprenentatge. Pel que fa a aquests darrers, escollim aquells que ens semblin més adequats 
d’acord amb la metodologia escollida (destacats en negreta): 

MP5. Control de la il luminació  
UF 1: Narrativa audiovisual de la il luminació  
Durada: 20 hores 

 
Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació 
 
1. Aplica el llenguatge i les tècniques d’il luminació en audiovisuals i espectacles, conjugant els seus codis 

amb la consecució dels objectius comunicatius dels projectes. 
1.1. Justifica els llums necessaris, utilitzant les tècniques més adequades en cada cas i tenint en compte 

els criteris que la documentació marca respecte a les pautes de direcció i de direccióartística.  
1.2. Aplica els llums més durs o més suaus en funció de la intencionalitat del guió, l'estil de direcció 

artística i el gènere de l'obra.  
1.3. Respecta la continuïtat en la il luminació, adaptant-se al guió tècnic i a les necessitats de direcciói 

operació de càmera 
1.4. Respecta en la il luminació els eixos en els canvis de pla, moviments de càmera i actors, adaptant-

se al guió tècnic i al disseny d'il luminació.  
1.5. Il lumina les maquetes, aconseguint l'efecte de realisme en la il luminació necessari en cada cas.  
1.6. Il lumina els efectes especials de rodatge en coordinació i sincronització amb les necessitats de 

l'equip corresponent. 
1.7. Il lumina els sets per a efectes de postproducció d'incrustacions o transparències, facilitant al màxim 

la netedat de les màscares (mattes) o la interacció amb elements virtuals. 
1.8. Sotmet a estudi la fotogènia dels actors, buscant la màxima submissió del seu aspecte a la narrativa 

proposada en el guió. 
 
 
Continguts 

1. Aplicació de la narrativa audiovisual en la il luminació 
1.1. Aplicacions pràctiques de la llum justificada i no justificada. 
1.2. Tècniques d'il luminació en televisió:

1.2.1. Triangle de llums. 
1.2.2. Il luminació d’entrevistes. 
1.2.3. Il luminació de sets.   
1.2.4. Il luminació de ciclorames.  
1.2.5. Il luminació segons tipus de programes. 

1.3. Tècniques d’il luminació en espectacles: 
1.3.1. Estils i gèneres en la il luminació d’espectacles. 
1.3.2. Tècniques d’il luminació d’elements escenogràfics.  
1.3.3.  Interacció de la llum amb diferents materials escenogràfics.     

1.4. Tècniques d’il luminació cinematogràfiques: 
1.4.1. Estils i gèneres en la il luminació cinematogràfica 

1.5. La duresa de la llum i de les ombres:  
1.6. Aplicació d'estils i gèneres en audiovisuals. Els  estàndards de televisió.  
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MP5. Control de la il luminació  
UF 2: Manipulació tècnica i expressiva de la il luminació.  
Durada: 20 hores 

 
Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació 
 
1. Controla i manipula els feixos de llum, relacionant la seva operació amb la consecució de l'efecte estètic o dramàtic 

requerit en el disseny d'il luminació. 
1.1. Mesura les lluminàries en intensitat lluminosa, luminància, rendiment, uniformitat de feix i pampallugueig (flicker), 

comprovant la seva igualació i aplicant les correccions necessàries.  
1.2. Dirigeix els feixos de llum a les zones del decorat marcades en els dissenys, calculant angles de reflexió i posició 

de les ombres. 
1.3. Efectua les operacions de concentració o difusió dels feixos de llum, tenint en compte distàncies i ombres i 

utilitzant les lents adequades, per aconseguir l'efecte desitjat en el disseny d'il luminació. 
1.4. Utilitza els elements de reflexió directa o difusa necessaris per aconseguir que els feixos de llum produeixin 

l'efecte desitjat en el disseny d'il luminació. 
1.5. Filtra els llums per regular el feix quant a temperatura de color, dominants de color, intensitat lluminosa i suavitat 

per aconseguir l'efecte marcat en el disseny d'il luminació. 
1.6. Col loca els elements de retall i altres accessoris per delimitar els camps d'acció dels feixos de llum segons el 

disseny d'il luminació. 
1.7. Aplica reguladors de llum en els casos necessaris per aconseguir els feixos desitjats.  
1.8. Adapta les temperatures de color i el pampallugueig (flicker) de les lluminàries als dispositius de captació. 

 
 
Continguts 

 
1. Control i manipulació dels feixos de llum. 

1.1. Mesurament de lluminàries:  
1.1.1. Lleis de propagació de la llum. 

1.2. Càlculs de llum, magnituds i unitats de la llum: flux, intensitat, luminància i rendiment lluminós.  
1.2.1. Utilització dels instruments de mesura en la il luminació: luxímetre, termocolorímetre. 

1.3. Operacions de mesurament i procediments d'ajust.  
1.3.1. Procediments d'ajust de pampallugueig (flicker). 

1.4. Direccionament i concentració o difusió dels feixos de llum:  
1.4.1. Característiques de les fonts de llum: quantitat. qualitat, color, direcció.  
1.4.2. Utilització de lupes de contrast. 
1.4.3. Càlcul de distàncies i obertures del feix:  utilització de lents en els projectors. Comportament de les 

ombres. 
1.5. Elements i tècniques de reflexió. 
1.6. Elements i tècniques de filtratge en la il luminació:  

1.6.1. Respecte a la temperatura de color. 
1.6.2. Respecte al color. 
1.6.3. Respecte a la intensitat i difusió. 

1.7. Elements i tècniques de retall. Utilització de banderes i accessoris. 
1.8. Aplicació dels reguladors de llum. 
1.9. Ajustament de les lluminàries als dispositius de captació. 
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MP5. Control de la il luminació  
UF 4: Control de la il luminació en la presa i postproducció audiovisuals.  
Durada: 55 hores 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació 
 
1. Controla la il luminació a la presa i registre d'audiovisuals, valorant la consecució dels objectius del disseny 

d'il luminació i la idoneïtat del pla d'il luminació. 
1.1. Estableix les condicions per a l'operació de càmerad'enregistrament pla a pla relatives al filtratge òptic, la 

realització de l’equilibri de blancs i de negres necessaris, a partir del càlcul i ajust de la temperatura de color, la 
intensitat de la llum i els contrastos.  

1.2. Estableix les condicions d'operació de càmera d'enregistrament pla a pla per a la col locació de filtres 
polaritzadors o d'efectes i aconseguir l'efecte desitjat en el disseny d'il luminació. 

1.3. Estableix les condicions per a l'operació de càmera d'enregistrament pla a pla per a la manipulació i ajust del 
senyal, modificant pedestal, guany i gamma. 

1.4. Fa els ajustos necessaris de profunditat de color i corbes de senyal a les matrius, taules LUT o similar per a la 
consecució de l'aspecte visual marcat en el disseny d'il luminació.  

1.5. Determina els ajustos d'unitats de control de càmeres necessàries per al compliment del pla d'il luminació al llarg 
del programa de televisió.  

1.6. Adapta els paràmetres de la il luminació necessaris als moviments de càmeres i actors i a la presa de so 
mitjançant assajos i passades. 

1.7. Determina el número T o número F a col locar en l'òptica mitjançant el mesurament de la luminància de les fonts 
d’il luminació i el càlcul corresponent per aconseguir l'efecte d'il luminació marcat en el disseny. 

 
2. Controla l'aspecte visual de la il luminació en la imatge durant la postproducció, avaluant la consecució del resultat 

visual desitjat de l'obra. 
2.1. Comprova les preses registrades, valorant l'adequació dels resultats lluminosos al disseny. 
2.2. Coordina amb el departament de postproducció l'itinerari de processos que cal seguir per la imatge gravada, 

decidint els punts de control i correcció de la imatge necessaris. 
2.3. Comprova l'ajust dels monitors de representació de la imatge, utilitzant les eines i el programari adequats. 
2.4. Realitza l’etalonatge de les preses en els moments necessaris, respectant la continuïtat i buscant els efectes 

desitjats a l'obra. 
2.5. Realitza la revisió del final conformat, aplicant les correccions necessàries visuals al màster, controlant les còpies 

de difusió o emissió. 
 
Continguts 
 
1. Control de la il luminació a la presa i registre d’audiovisuals. 

1.1. Comportament dels filtres de càmera segons la il luminació de  l'escena: c 
1.1.1. Color i temperatura de color. 
1.1.2. Intensitat . 

1.2. Ajustos relatius a la il luminació en la captació: 
1.2.1.  Equilibri de blancs i de negres. 
1.2.2. La profunditat de color. 
1.2.3. Gamma i corbes de senyal.  
1.2.4. Guanys. 
1.2.5. Matrius. TaulesLUT (lookup table).              

1.3. Polaritzadors i filtres d’efectes.             
1.4. Ajustos de la unitat de control de càmera (CCU).  
1.5. Comprovació i ajustos de la il luminació relatius als moviments de càmeres i actors i a la presa de so. 
1.6. Determinació de l'exposició. Fotometria.   

 
2. Control de l'aspecte visual de la il luminació en la imatge posterior al registre: 

2.1. Procediments de revisió i avaluació de preses.  
2.2. Els itineraris de la postproducció: 

2.2.1. Processos de muntatge i de postproducció. 
2.2.2. Transferències i conversions. 
2.2.3. Inserció d'efectes. 
2.2.4. Etalonatge. 

2.3. Ajustos de monitoratge:   
2.3.1. Aparells de mesura. 
2.3.2. Programari de colorimetria. 
2.3.3. Ajustos de monitors. 

2.4. Procediments d'etalonatge:  
2.4.1. Presa de decisions. 
2.4.2. Els  programaris (softwares) d'etalonatge. 
2.4.3. Marges de correcció.  

2.5. El final conformat. Patrons de masterització i control de còpies. 
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Proposta didàctica temporitzada: 
 
 
ACTIVITAT 1. Comprensió oral i lectura en veu alta. 
  
a) Desenvolupament:  
 
Aquesta activitat no correspon a l’aprenentatge per tasques: ha estat dissenyada per trencar el gel, 
és a dir, per introduir per primera vegada l’ús de l’anglès, o després de molt de temps sense fer 
activitats en aquest sentit. Cal ser conscients que és probable que l’alumnat no hagi estudiat 
anglès des de fa molt de temps, i que respongui amb una actitud de rebuig davant la vergonya de 
no estar a l’alçada si es veu enfrontat davant una tasca per elaborar. En canvi, si fem una activitat 
de comprensió oral, la seva implicació en l’exercici és, d’entrada, passiva. 
 
A l’inici, l’activitat contempla una petita sessió de conscienciació de l’alumnat respecte a aquest 
aprenentatge, recomanable per a un primer apropament a la llengua anglesa. Aquest es reforça a 
posteriori amb l’exercici que segueix, en què es tracta de mirar i escoltar atentament un document 
audiovisual en què s’hi explica un contingut molt concret propi de la Unitat Formativa (UF) 2: 
Manipulació tècnica i expressiva de la il luminació: el concepte de rang dinàmic. El vídeo es passa 
dues vegades i, després, l’alumnat s’intercanvia el full i corregeix el del company o companya del 
costat. A continuació, per torns, fa una lectura en veu alta d’una de les respostes, fins a corregir 
col lectivament l’activitat sencera. És així com es veu obligat a llançar-se a la piscina pel que fa a la 
pronúncia de l’anglès, que és treballada a classe, però no avaluada. 
 

MP5. Control de la il luminació Resultats  
d’aprenentatge 

 Activitats d’ensenyament aprenentatge 
utilitzant la llengua anglesa 

Instruments 
d’avaluació 

Criteris d’avaluació 

ACTIVITAT 1. 
Comprensió oral i 
lectura en veu alta 

 

Classe magistral: Introducció sobre la necessitat 
d’aprendre anglès i la utilitat que pot tenir en el 
context professional corresponent a les sortides 
del cicle (20 min) 

 
 
 
 
 
 

Formulari (Pe1) 
(Annex 1) 

 

 
 
 
 
 
 
Currículum mòdul:  
CA 1.1 (UF2) 
 
Anglès: CA 1.2 

Visualització d’un vídeo explicatiu del concepte 
de rang dinàmic (15 minuts) 
L’alumnat emplena el formulari sobre el vídeo 
visualitzat que inclourà un petit glossari de 
vocabulari com a ajut 

Tornem a visualitzar el vídeo per acabar d’omplir 
el formulari. 

Correcció dels formularis per part d’un alumne 
diferent al que l’ha omplert 

 
 
b) Continguts treballats i resultats d’aprenentatge 
En aquest exercici, es treballen els continguts corresponents al criteri d’avaluació (CA) 1.1 de la 
UF2, així com el CA d’anglès 1.2, que passa a ser un resultat d’aprenentatge més per a la UF2.  
 
 
c) Recursos utilitzats 
- Presentació de Power Point sobre la importància d’aprendre anglès 
- Vídeo explicatiu en anglès sobre el concepte de rang dinàmic. 
- Formulari: exercici de comprensió oral basat en el vídeo explicatiu. (A l’Annex 1, formularis resolts 
per alguns dels alumnes del centre de pràctiques) 
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d) Avaluació i qualificació: 
Aquest exercici està dissenyat perquè l’alumnat coavaluï els seus companys o companyes. 
Exercici 1: cada resposta encertada suma 0,1 punt de la nota final.  
Exercici 2: nota màxima: 2,25  
Exercici 3: nota màxima: 2,25  
Exercici 4: cada resposta encertada suma 0,1 punt de la nota final.  
Exercici 5: Resposta correcta= 1 punt. Resposta incorrecta= 0 punts.  
Exercici 6: nota màxima: 3 
 
Per tal que compti per a l’avaluació de la unitat formativa, caldrà haver superat l’activitat 1 amb un 
mínim d’un 5. Si és així, la nota que en resulti representarà un 15% de la nota total de la UF2: 
Manipulació tècnica i expressiva de la il luminació.  
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ACTIVITAT 2. Expressió oral 
 
a) Desenvolupament:  
 
Aquesta és una activitat que es podria inscriure en l’aprenentatge per tasques. Abans de posar-la 
en marxa, caldria haver fer una avaluació inicial de l’alumnat per tal de conformar grups que fossin 
mixtes, tant pel que fa al coneixement de l’idioma anglès, com pel que fa a les habilitats que sol 
demostrar per captar els continguts de l’assignatura. 
 
En aquesta sessió, aprendrem a descriure la qualitat de la llum en català i en anglès. Amb l’ajuda 
de la sessió explicativa, l’alumnat pot anotarà tot un seguit d’adjectius en català i en anglès que li 
serviran per parlar de la qualitat de la llum. De seguida, dividim el grup-classe en sis, i oferim una 
fotografia (preferentment, que sigui un fotograma d’una pel lícula), a cadascun dels equips, 
juntament amb un qüestionari d’anàlisi de la fotografia que ha d’omplir en anglès.  
 
L’alumnat se servirà de les anotacions que ha fet a la llibreta (un petit glossari de lèxic en anglès i 
en català) per tal de resoldre’l. En una primera part, haurà de descriure la qualitat de la llum amb 
l’ajuda dels adjectius treballats fent un petit redactat. En una segona part, haurà d’imaginar i 
dibuixar l’esquema de llums utilitzat per realitzar la fotografia, indicant quina és la llum principal, la 
llum de farciment, i el contrallum, si n’hi ha. A la tercera, haurà de fer una llista del material que ha 
utilitzat en anglès. Quan cada equip hagi resolt l’activitat, exposarà en anglès (llegint-les) les 
respostes davant del grup-classe per tal de compartir-les. La resta d’equips hauran de pensar una 
pregunta referent al contingut, formular-la en anglès, a la qual el grup que exposi haurà de 
respondre adequadament en anglès.  
 

MP5. Control de la il luminació Resultats   
d’aprenentatge 

 Activitats d’ensenyament aprenentatge 
utilitzant la llengua anglesa 

Instruments 
d’avaluació 

Criteris d’avaluació 

ACTIVITAT 2. 
Expressió oral 

Explicació de la qualitat de la llum i els adjectius 
que li podem aplicar a aquesta en català i en 
anglès (20 minuts) 

 
Exposició oral, que 
avaluarem mitjançant 
una graella en la qual 
s’inclouran les 
competències en relació 
a l’anàlisi de la qualitat 
de la llum (Po1) 

 
Currículum mòdul:  
CA 1.1 i 1.2 (UF1) 
 
Anglès:  
CA 1.7 

Repartim una fotografia per cada grup de 4 
alumnes, que hauran d’acordar quines són les 
seves característiques, i anotar-les (20 minuts).  

Els grups fan una breu exposició en anglès 
sobre les característiques de les fotografies que 
han analitzat (30 minuts) 

 

 

b) Continguts treballats i resultats d’aprenentatge 
La tasca apunta cap a un objectiu que està comprès dins el currículum del cicle, que és 
l’assoliment dels continguts de la UF1, sobretot aquells corresponents als criteris d’avaluació 1.1 i 
1.2. Les fases per les quals passa aquest projecte contemplen també l’adquisició d’habilitats 
comunicatives, en concret, les referents al criteri d’avaluació de l’anglès 1.7, que s’afegirà doncs 
com un resultat d’aprenentatge més dins la UF1. 
 
c) Recursos utilitzats 
- Presentació de Power Point sobre la qualitat de la llum 
- 6 fotografies en color 
- Qüestionari d’anàlisi de la fotografia 
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d) Avaluació i qualificació: 
El professorat disposarà una graella d’avaluació amb la qual podrà mesurar el grau d’adquisició 
dels resultats d’aprenentatge que preveia amb la impartició dels continguts corresponents. Es 
guiarà per l’exposició oral, amb el complement d’allò escrit en el paper: 
 
RÚBRICA  
D’AVALUACIÓ ACT2 

PUNTS Ben assolit Assolit No assolit 

Continguts  7    
Qualitat de la llum 
(en anglès) 

2 Ha entès perfectament 
els adjectius que 
qualifiquen la llum, i 
descriu amb precisió 
lèxica la qualitat de la 
llum (és competent). 
 

Ha entès superficialment 
el significat de cadascun 
dels adjectius descriptors 
proposats, però no de 
manera precisa. 

No ha entès els 
descriptors o no és 
capaç d’utilitzar-los 
en el context adequat 
(no és competent). 

Fonts de llum i justificació 3,5 La disposició de les llums 
i la seva justificació és 
lògica i coherent amb la 
direcció artística 

La disposició de les llums 
i la seva justificació té 
cert sentit d’acord amb la 
direcció artística, però 
l’explicació té mancances 

La disposició de les 
llums no és lògica i/o 
no està ben 
justificada d’acord 
amb la direcció 
artística 
 

Material d’il luminació  
 
 

1,5 
 
 
 

Encerta el material 
utilitzat i el menciona amb 
el vocabulari adequat  

Té una idea propera però 
confusa del material 
utilitzat o no menciona el 
vocabulari adequat per 
descriure’l 

No sap quin és el 
material utilitzat i/o 
no el sap descriure 

Pregunta-resposta 3    
5 preguntes dirigides a la 
resta de grups 

1,5 Les preguntes 
enriqueixen les 
exposicions dels 
companys pel que fa als 
coneixements tècnics i 
estan formulades amb el 
lèxic adequat  

Les preguntes són 
lògiques, però no aporten 
gran cosa a les 
exposicions dels 
companys pel que fa als 
coneixements tècnics, o 
bé no estan formulades 
amb el lèxic precís 

Les preguntes no 
enriqueixen les 
exposicions dels 
companys pel que fa 
als coneixements 
tècnics i/o no estan 
ben formulades  

5 respostes a les preguntes 
elaborades per la resta de 
grups 

1,5 Entenen les preguntes, i 
elaboren respostes que 
s’hi adeqüen, demostrant 
competència en la 
justificació de les llums 

Tenen una idea 
aproximada d’allò 
formulat per l’alumnat en 
les preguntes, i elaboren 
respostes força limitades 
d’acord amb la 
competència en la 
justificació de les llums 

No entenen les 
preguntes, i/o 
elaboren respostes 
que no s’hi adeqüen, 
demostrant que no 
tenen competència 
de la justificació de 
les llums 

TOTAL 10    

 

Pel que fa a la qualificació, la nota resultant d’aquesta rúbrica farà mitjana amb les notes resultants 
de l’ACTIVITAT 2 (Rúbrica d’avaluació ACT2) i l’ACTIVITAT 3.1 (Rúbrica d’avaluació ACT3.1), 
d’acord amb el següent: 
 

Q= Ra ACT2 (30%) + Ra ACT3.1 (40%) + Ra ACT3.3 (30%) 
 
La nota que en resulti ha de ser superior a 5 per tal de fer mitjana amb la resta de notes de la UF1: 
Narrativa audiovisual de la il luminació, de la qual aquesta nota constitueix el 25%. 
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ACTIVITAT 3. Expressió i comprensió escrita 
 
a) Desenvolupament: 
 

Aquesta activitat també està dissenyada en sintonia amb el projecte d’aprenentatge per tasques, i 
té la intenció de ser d’utilitat per al centre on es duu a terme. I és que, en el centre en el qual vaig 
fer el Pràcticum, tot just engegaven el projecte ERASMUS enguany. És per això que la finalitat de 
l’activitat podria ser realitzar un petit metratge en anglès per donar visibilitat al centre a l’exterior i 
així obrir les portes a més possibilitats de convenis amb centres de fora de l’estat espanyol. 
 
Aquest exercici es podria fer amb la cooperació entre l’alumnat dels diferents cicles que hi ha al 
centre. Els alumnes del cicle de Producció podrien fer-ne la preproducció (elaborant-ne, fins i tot, el 
guió en anglès), els del cicle de Realització planificarien la posada en escena i ho filmarien, els 
d’Il luminació durien a terme el disseny de les llums, i finalment, els de Multimèdia podrien ajudar a 
fer alguna plataforma de difusió per al projecte ERASMUS en concret. D’aquesta manera, es 
podria posar en pràctica l’anglès a tots els cicles de l’escola en un projecte col laboratiu intercicles 
el resultat final del qual beneficiaria a l’escola i així, a tota la comunitat educativa. 
 
 
En el cas del cicle d’Il luminació, el plantejament seria el següent: 
 
3.1. Dividim la classe en tres grups: A, B i C. Cadascun dels grups haurà de dissenyar la 

il luminació per a una escena partint d’un guió elaborat per l’alumnat del cicle de Producció, 
per exemple. Hauran de dibuixar l’esquema de llums amb les indicacions pertinents en anglès, 
especificant les pautes a seguir per aconseguir el resultat volgut i fent un inventari del material 
necessari, tot en anglès. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.2. Fem rotar els esquemes de llums, de manera que A ha de portar a la pràctica l’elaborat pel 

grup C, el B el del grup A, i el C el del grup B. Cada grup haurà d’interpretar l’esquema de 
llums pertinent i fer la pràctica amb aquestes orientacions. Una vegada finalitzada, filmarem 
l’escena amb l’ajuda de l’alumnat de Realització i els actors i attrezzo necessaris. 
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3.3. A continuació, cada grup, amb l’ajuda d’una graella, avaluarà la posada en pràctica de 
l’esquema de llums amb el qual encara no ha treballat a partir de la comparació de les 
indicacions inicials amb el resultat final. A avalua B, B avalua C, C avalua A. A més, redactarà 
un informe breu en català descrivint l’esquema de llums i explicant el que aporta a nivell 
expressiu aquesta disposició de les llums, i què la pot millorar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MP5. Control de la il luminació Objectius   
d’aprenentatge 

 Activitats d’ensenyament aprenentatge 
utilitzant la llengua anglesa 

Instruments 
d’avaluació 

Criteris d’avaluació 

ACTIVITAT 3. 
Expressió i 
comprensió 
escrita 

3.1. Classe. Disseny de la il luminació en grup 
 
3.2. PLATÓ. Interpretació grupal del disseny de 
la il luminació i posada en pràctica d’aquest 
 
3.3. PLATÓ. Coavaluació entre grups i informe 
breu 

 
La nota total de 
l’activitat 3 serà 
grupal, i estarà 
repartida de la 

següent manera: 
 

Esquema de llums 
dissenyat 

+ 
Inventari de material 

+ 
Pràctica d’il luminació 

+ 
Nota que surti de 

l’avaluació realitzada 
pels companys 

+ 
Informe breu justificant 

les llums 

 
 
Currículum mòdul:  
CA 1.1 i 1.2 (UF1), i els 
CA 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4 
(UF4) 
 
Anglès:  
CA 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 
 

 
 
 
b) Continguts treballats i resultats d’aprenentatge 
Pel que fa a l’anglès, treballem els criteris d’avaluació 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6. I, dels continguts de 
l’assignatura, avaluem els CA 1.1 i 1.2 (UF1), i els CA 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4 (UF4)
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c) Avaluació i qualificació: 
 
Utilitzarem, com a instruments d’avaluació: 
 

 Una rúbrica elaborada perquè el professor avaluï el disseny de l’esquema de llums, per al 
qual calcularà una nota grupal. Aquesta servirà per avaluar els CA 1 i 2 (UF1) i el CA 
anglès 1.3. Farà mitjana amb els exercicis elaborats a l’ACTIVITAT 2 i l’ACTIVITAT 3.3 per 
a la UF1. 
 

RÚBRICA  
D’AVALUACIÓ ACT3.1 

PUNTS Ben assolit Assolit No assolit 

Interpretació del guió  7    
Interpretació del guió 2 Ha entès perfectament la 

voluntat del guió, i és 
conseqüent amb aquest 
 

Ha entès 
aproximadament la idea 
general del guió, però no 
ho trasllada perfectament 
a l’esquema de llums 
 

No ha entès 
perfectament la 
voluntat del guió o no 
ho sap traslladar a 
l’esquema de llums 
 

Fonts de llum  3,5 La disposició de les llums 
és lògica i coherent 

La disposició de les llums 
no s’acaba d’adequar a 
les necessitats de guió 

La disposició de les 
llums no és lògica i/o 
no s’ajusta a les 
necessitats de guió 
 

     
Material d’il luminació  
 
 

1,5 
 
 
 

Encerta el material 
utilitzat i el menciona amb 
el vocabulari adequat  

Té una idea propera però 
confusa del material 
utilitzat o no menciona el 
vocabulari adequat per 
descriure’l 

No sap quin és el 
material utilitzat i/o 
no el sap descriure 

 3    
5 preguntes dirigides a la 
resta de grups 

1,5 Les preguntes 
enriqueixen les 
exposicions dels 
companys pel que fa als 
coneixements tècnics i 
estan formulades amb el 
lèxic adequat  

Les preguntes són 
lògiques, però no aporten 
gran cosa a les 
exposicions dels 
companys pel que fa als 
coneixements tècnics, o 
bé no estan formulades 
amb el lèxic precís 

Les preguntes no 
enriqueixen les 
exposicions dels 
companys pel que fa 
als coneixements 
tècnics i/o no estan 
ben formulades  

5 respostes a les preguntes 
elaborades per la resta de 
grups 

1,5 Entenen les preguntes, i 
elaboren respostes que 
s’hi adeqüen, demostrant 
competència en la 
justificació de les llums 

Tenen una idea 
aproximada d’allò 
formulat per l’alumnat en 
les preguntes, i elaboren 
respostes força limitades 
d’acord amb la 
competència en la 
justificació de les llums 

No entenen les 
preguntes, i/o 
elaboren respostes 
que no s’hi adeqüen, 
demostrant que no 
tenen competència 
de la justificació de 
les llums 

TOTAL 10    
 
 
Pel que fa a la qualificació, tal com ja hem dit anteriorment, la nota resultant d’aquesta rúbrica farà 
mitjana amb les notes resultants de l’ACTIVITAT 2 (Rúbrica d’avaluació ACT2) i l’ACTIVITAT 3.3 
(Rúbrica d’avaluació ACT3.3), d’acord amb el següent: 
 

Q= Ra ACT2 (30%) + Ra ACT3.1 (40%) + Ra ACT3.3 (30%) 
 
La nota que en resulti ha de ser superior a 5 per tal de fer mitjana amb la resta de notes de la UF1: 
Narrativa audiovisual de la il luminació, de la qual aquesta nota constitueix el 25%. 
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 Una rúbrica que utilitzarà tant alumnat com professorat per avaluar la interpretació que 
cada grup ha fet de l’esquema de llums dissenyat per un altre grup i la seva posada en 
pràctica. Hi avaluarem els CA d’anglès 1.1 i 1.4 i els CA 1, 2, 3 i 4 de la UF4. 
 
 

RÚBRICA  
D’AVALUACIÓ ACT3.2 

PUNTS Ben assolit Assolit No assolit 

Interpretació del 
document 

5    

Interpretació de l’esquema 
de llums 

5 Ha entès perfectament el 
document dels seus 
companys, i ha sabut 
posar en pràctica 
l’esquema de llums 
descrit 
 

No ha sabut posar en 
pràctica exactament allò 
que detallava el 
document  
 

L’esquema de llums 
elaborat no 
correspon al 
document tècnic 
elaborat pels 
companys  
 

Elaboració de l’esquema 
per a la seva filmació 

5    

Control de l’exposició i 
càmera 
 

3 Equilibra els blancs i 
negres, els contrastos i fa 
els ajustaments 
necessaris de càmera per 
complir amb l’esquema 
de llums 
 

No sap fer l’equilibri de 
blancs i negres, 
contrastos o bé no ajusta 
la càmera a les 
necessitats de l’esquema 
de llums 
 

No sap ajustar la 
càmera i la 
il luminació a les 
necessitats de 
l’esquema de llums 
 

Control del color 2 Ajusta adequadament la 
temperatura de color, 
tenint en compte els filtres 
de càmera i d’il luminació 
i domina la profunditat de 
color 

Té un mínim control de la 
temperatura profunditat 
de color 

No té control sobre la 
temperatura i 
profunditat de color 

TOTAL 10    

 
La nota resultant, que ha de ser superior a 5 per poder fer mitjana amb la resta, serà un 60% de la 
nota total de la UF4: Control de la il luminació en la presa i postproducció audiovisuals. 
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 Una rúbrica amb què el professor avaluarà la rúbrica de coavaluació i l’informe breu 

elaborat per cada grup al final de la pràctica. Aquesta servirà per avaluar els CA 1 i 2 (UF1) 
i el CA anglès 1.5. Farà mitjana amb els exercicis elaborats a l’ACTIVITAT 2 i a 
l’ACTIVITAT 3.1 per a la UF1. 
 
 

RÚBRICA  
D’AVALUACIÓ ACT3.3 

PUNTS Ben assolit Assolit No assolit 

Rúbrica d’avaluació 3    
Avaluació dels companys 3 L’avaluació i qualificació 

dels companys és justa i 
s’adequa a la realitat 

L’avaluació i qualificació 
dels companys no acaba 
de ser justa ni d’adequar-
se a la realitat 

L’avaluació i 
qualificació dels 
companys és injusta i 
no s’adequa a la 
realitat 

Informe breu 7    
Comparació de l’esquema 
de llums amb la posada en 
pràctica 
 

2 El grup ha observat i 
entès les pautes inicials i 
ha descrit adequadament 
els canvis soferts 
 

El grup ha observat les 
pautes inicials però no ha 
sabut descriure amb prou 
detall els canvis soferts 
 

El grup no ha entès 
les pautes inicials o 
no ha sabut descriure 
els canvis soferts 

Valoració tècnica del 
resultat 

1,5 A l’hora de valorar la 
posada en pràctica, té en 
compte els treballs 
d’exposició de la llum, de 
profunditat de color i 
d’operació de càmera 

A l’hora de valorar la 
posada en pràctica, no té 
en compte tots els 
treballs: exposició de la 
llum, profunditat de color 
o d’operació de càmera. 

A l’hora de valorar la 
posada en pràctica, 
no té en compte ni 
els treballs 
d’exposició de la 
llum, ni de profunditat 
de color, ni 
d’operació de càmera 

Valoració expressiva del 
resultat 
 

1,5 A l’hora de valorar la 
posada en pràctica, té en 
compte la voluntat 
expressiva del grup que 
havia dissenyat 
l’esquema i l’adequació 
de la posada en pràctica 
a aquesta  

A l’hora de valorar la 
posada en pràctica, té en 
compte de manera 
insuficient la voluntat 
expressiva del grup que 
havia dissenyat 
l’esquema i l’adequació 
de la posada en pràctica 
a aquesta 

A l’hora de valorar la 
posada en pràctica, 
no té en compte la 
voluntat expressiva 
del grup que havia 
dissenyat l’esquema i 
l’adequació de la 
posada en pràctica a 
aquesta 

Propostes de millora  2 Les propostes de millora 
són molt adequades, tant 
tècnicament com 
expressivament 

Les propostes de millora 
no acaben de ser 
adequades, sigui 
tècnicament o 
expressivament 

Les propostes de 
millora no són molt 
adequades, ni 
tècnicament ni 
expressivament 

TOTAL 10    

 
 
Pel que fa a la qualificació, tal com ja hem dit anteriorment, la nota resultant d’aquesta rúbrica farà 
mitjana amb les notes resultants de l’ACTIVITAT 2 (Rúbrica d’avaluació ACT2) i l’ACTIVITAT 3.1 
(Rúbrica d’avaluació ACT3.1), d’acord amb el següent: 
 

Q= Ra ACT2 (30%) + Ra ACT3.1 (40%) + Ra ACT3.3 (30%) 
 
La nota que en resulti ha de ser superior a 5 per tal de fer mitjana amb la resta de notes de la UF1: 
Narrativa audiovisual de la il luminació, de la qual aquesta nota constitueix el 25%. 
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4. RESULTATS 
 
Afortunadament, la proposta didàctica que acabem de plantejar ha pogut ser duta a la pràctica, 
encara que tan sols parcialment, en el centre educatiu on he realitzat el Pràcticum del Màster de 
Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament 
d'Idiomes. De fet, només ha quedat sense materialització l’activitat 3 que, per la seva complexitat 
organitzativa, ha estat difícil d’incorporar en la planificació del mòdul per al qual va ser dissenyada, 
en aquest centre en concret. La resta, però, sí que han pogut ser experimentades i, en general, 
l’experiència ha estat força positiva.  
 
En aquest cas, en primer lloc, va coincidir que l’alumnat tenia un nivell força homogeni de llengua 
anglesa, tenint en compte les circumstàncies: no hi havia ningú que no sabés anglès, i només una 
persona que superava amb escreix la mitjana del grup classe. No vam dur a terme una avaluació 
inicial de forma escrita, sinó que vam compartir les informacions de manera oral, informal, com a 
forma de trencar el gel a l’inici de la sèrie de sessions. Més endavant ens vam adonar de la 
necessitat d’haver-lo fet per tal d’avaluar el desenvolupament de les activitats a posteriori.  
 
En segon lloc, tothom va presentar força interès, motivació i bona predisposició a rebre aquestes 
hores introductòries de l’anglès, cosa que va facilitar la dinàmica de les classes. En certa manera, 
hi va influir la utilitat que veien a les activitats que fèiem de cara a afrontar la seva inserció al món 
laboral. Com també el fet que fossin presentades com a tasques dins el seu aprenentatge tècnic, i 
no com a exercicis metalingüístics. En aquest sentit, si fem una comparació del funcionament de 
les activitats 1 i 2, el resultat en termes de dinàmiques i motivació és paradigmàtic: la segona 
activitat va tenir resultats molt més engrescadors.  
 
En un primer moment, però, bona part dels alumnes van témer no saber-ne prou. No obstant això, 
de seguida es va crear un clima de distensió en què, com que no van percebre que tenir un bon 
nivell fos una obligació, i que la major part d’ells tenien un nivell mitjà amb bastantes mancances, 
s’atrevien a preguntar i a equivocar-se, i s’ajudaven els uns als altres, tant pel que feia als 
coneixements tècnics com als coneixements de llengua. En aquest sentit, els grups heterogenis 
van funcionar molt bé. Tanmateix, hauria estat bé crear un mecanisme per incentivar d’alguna 
manera la participació activa de l’alumnat amb menys coneixements de llengua anglesa, que en 
algunes ocasions restaven una mica més al marge.  
 
En tercer lloc, tenint en compte que no es requereix nivell d’anglès per a la acompanyar la 
introducció de l’anglès a l’FP, crec que el professorat que dugui a la pràctica aquest disseny 
d’activitats d’ensenyament-aprenentatge ha d’adoptar una posició clara des de l’inici respecte als 
propis coneixements de llengua anglesa. Des del primer moment en què un s’erigeix com el 
professor que utilitza l’anglès en algunes de les seves activitats, esdevé un referent d’aquest tipus 
de coneixements. Des de la pròpia experiència, vaig poder comprovar que, si bé a l’inici el silenci 
regna a la classe, de seguida les preguntes es multipliquen. És per això que és molt important que, 
si el professor és un expert, entreni i renovi constantment els seus coneixements en llengua 
anglesa, i es presenti com a tal; i, si té coneixements limitats de llengua anglesa, ha de ser humil 
des de l’inici. També cal dir que des del moment en què un professor haurà dut a terme una 
mateixa activitat dues o tres vegades, segurament estarà preparat per resoldre els dubtes que 
solen sorgir entre els alumnes. 
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5. CONCLUSIONS 
 
La incorporació d’una llengua estrangera, i, en aquest cas, l’anglès, dins els cicles superiors és 
cada vegada més imprescindible per preparar l’alumnat per al mercat de treball del segle XXI. En 
aquest sentit, és important que tirem endavant entre tots el plantejament que fa la LOE. Tanmateix, 
hem de ser crítics amb aquest, ja que té moltes carències: no fa front a la diversitat de nivells i 
ritmes d’aprenentatge de l’alumnat, no fa atenció a la necessitat que el professorat estigui format 
en llengua anglesa i en didàctica de la llengua anglesa, i planifica la formació en llengua de manera 
molt limitada, posant èmfasi tan sols en la capacitat d’interpretació o comprensió de missatges en 
llengua anglesa. 
 
Tot i que és important posar solució a aquests problemes, pel que hem pogut experimentar, la 
introducció de la llengua anglesa a l’FP no només és possible, sinó que, a més, pot ser molt 
efectiva, i fins i tot engrescadora. L’alumnat hi veu una ràpida aplicació pràctica en el propi món 
professional, i és un tipus de formació que ofereix moltes possibilitats didàctiques, entre elles, 
l’aprenentatge per tasques. Com hem vist, hem pogut constatar que aquest incentiva l’interès i 
l’esforç de l’alumnat, esborra les diferències i complexos si es duu a terme mitjançant grups 
heterogenis, i en promou així la motivació.  
 
No obstant això, tot i la varietat d’activitats que es poden portar a pràctica a l’aula, crec que cal que 
el professorat faci una feina exhaustiva de preparació i selecció dels continguts del currículum de 
l’assignatura per preveure quins seran més idonis dur a terme la incorporació de l’anglès. A més, 
caldrà que sigui plenament conscient dels aspectes de la llengua que vol treballar, i, sobretot, evitar 
que aquests substitueixin els coneixements lingüístics de conceptes tècnics que qualsevol alumne 
hauria de tenir en la llengua vehicular del centre.  
 
En definitiva, després d’analitzar les diferents formes d’aplicació de l’aprenentatge integrat de 
llengua i continguts, de dissenyar una proposta didàctica per portar-lo a terme en els cicles 
formatius de grau superior, i d’experimentar aquesta en el centre de pràctiques, penso que aquesta 
és molt positiva, ja que enriqueix la formació de l’alumnat, però que encara hi ha molta feina per fer 
perquè aquesta mena d’experiències es propaguin a tots els centres de formació professional. 
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