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RESUMS 
Català: 
Tal i com mostra l’estudi “Film Education in Europe: showing films and other audiovisual 
content in european schools. Obstacles and best practices” (Pérez, 2015), l’ensenyament del 
llenguatge audiovisual encara no ha trobat el seu lloc als centres docents. Dit això, per tal 
de millorar les habilitats comunicatives i l’elaboració de materials digitals, en aquest 
treball es desenvolupa la creació d’un canal de comunicació audiovisual al centre fent 
servir les tecnologies audiovisuals dins l’àmbit educatiu. 
  
En el marc d’aquest programa, el projecte que es presenta té com a objectiu millorar i 
potenciar les habilitats comunicatives i la competència digital dels estudiants. La proposta 
és la de crear un canal de comunicació audiovisual al centre educatiu on es generin 
continguts audiovisuals de qualitat amb els materials disponibles a qualsevol centre i a 
l'abast dels alumnes. Així doncs, es proposa crear una eina comunicativa fent servir 
principalment telèfons mòbils i ordinadors. 
  
Els materials audiovisuals que es crearan estaran relacionats amb continguts curriculars 
o activitats del centre. Els continguts poden ser diversos: programes informatius, peces de 
ficció, vídeos documentals i divulgatius, podcasts, etc. En definitiva, es faran servir 
recursos que permetin abordar les diferents fases de la creació i distribució de continguts 
audiovisuals relacionades amb les activitats dels alumnes i la vida del centre. 
  
En aquest treball de fi de màster es presenta una metodologia d'implementació de noves 
tecnologies audiovisuals en l’àmbit educatiu per tal de millorar les habilitats digitals i 
creatives dels alumnes amb l’ús de les noves tecnologies audiovisuals, així com 
subministrar la base per a l’educació de l’alumnat en les noves tecnologies. 
  
PARAULES CLAU: noves tecnologies, comunicació audiovisual en educació, imatge i so, 
canal de comunicació, mitjans audiovisuals, llenguatge audiovisual. 
  

Castellano: 
Tal y como muestra el estudio “Film Education in Europe: showing films and other 
audiovisual content in european schools. Obstacles and best practices” (Pérez, 2015), la 
enseñanza del lenguaje audiovisual todavía no ha encontrado su lugar en los centros 
docentes. Dicho esto, para mejorar las habilidades comunicativas y la elaboración de 
materiales digitales, en este Trabajo se desarrolla la creación de un canal de comunicación 
audiovisual en el centro utilizando las tecnologías audiovisuales en el ámbito educativo. 
 
En el marco de este programa, el proyecto que se presenta tiene como objetivo mejorar y 
potenciar las habilidades comunicativas y la competencia digital de los estudiantes. La 
propuesta es la de crear un canal de comunicación audiovisual en el centro educativo donde 
se generen contenidos audiovisuales de calidad con los materiales disponibles en cualquier 
centro y al alcance de los alumnos. Así pues, se propone crear una herramienta 
comunicativa utilizando principalmente teléfonos móviles y ordenadores. 
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Los materiales audiovisuales que se crearán estarán relacionados con contenidos 
curriculares o actividades del centro. Los contenidos pueden ser diversos: programas 
informativos, piezas de ficción, vídeos documentales y divulgativos, podcasts, etc. En 
definitiva, se utilizarán recursos que permitan abordar las diferentes fases de la creación 
y distribución de contenidos audiovisuales relacionadas con las actividades de los alumnos 
y la vida del centro. 
 
En este trabajo de final de máster se presenta una metodología de implementación de 
nuevas tecnologías audiovisuales en el ámbito educativo para mejorar las habilidades 
digitales y creativas de los alumnos con el uso de las nuevas tecnologías audiovisuales, así 
como suministrar la base para la educación del alumnado en las nuevas tecnologías. 
 
PALABRAS CLAVE: nuevas tecnologías, comunicación audiovisual en educación, 
imagen y sonido, canal de comunicación, medios audiovisuales, lenguaje audiovisual. 
 

English: 
As shown in the study "Film Education in Europe: showing films and other audiovisual 
content in European schools. Obstacles and best practices" (Pérez, 2015), the teaching of 
audio-visual language has not yet found its place in the educational centres. Therefore, in 
order to improve communication skills and the development of digital materials, we focus 
this article on the creation of a audio-visual communication channel in the centre using 
audio-visual technologies in the educational field. 
  
Within the field of this program, the project presented aims to improve and enhance the 
communication skills and digital competence of students. The proposal is to create a 
channel of audio-visual communication in the educational centre where quality audio-
visual content is generated with the materials available in any centre and within the reach 
of the students. Therefore, it is proposed to create a communicative tool using mainly 
mobile telephones and computers. 
  
The audio-visual materials that will be created will be related to curricular contents or 
activities of the centre. The contents can be diverse: informative programs, pieces of 
fiction, documentary and informative videos, podcasts, etc. In short, resources will be used 
to address the different phases of the creation and distribution of audio-visual content 
related to the activities of the students and the centre. 
  
This master’s degree final project presents a methodology for the implementation of new 
audio-visual technologies in the educational field due to improve the digital and creative 
skills of students with the use of new technologies audio-visual and provide the basis for 
the education of the students in the new technologies. 
  
KEYWORDS: new technologies, audio-visual communication in education, image and 
sound, communication channel, audio-visual media, audio-visual language. 
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1. Introducció i context 
En l’època de la imatge i la comunicació en xarxa, l’ensenyament del llenguatge 
audiovisual encara no ha trobat el seu lloc als centres docents. Així ho mostra l’estudi 
“Film Education in Europe: showing films and other audiovisual content in european 
schools. Obstacles and best practices” (Pérez, 2015), coordinat pel Gabinet de Comunicació 
i Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. En aquest estudi s’analitzen els 
programes dins l’àmbit educatiu dels països europeus que treballen continguts 
audiovisuals. L’objectiu és entendre com es desenvolupa el llenguatge audiovisual als 
currículums acadèmics i la conclusió principal és que el contingut audiovisual hauria 
d’estar més a l’abast dels docents per a finalitats educatives. 
  
El concepte de comunicació en l’actualitat ha canviat. Tal i com es mostra en l’estudi de 
Kaul (2012), els avenços tecnològics i la creixent disponibilitat d’Internet han accelerat i 
desdibuixat la diferència entre l’autor de la informació i el receptor d’aquesta. Els fluxos 
d’informació avui en dia són amplis, diversos i accessibles. Tot allò que es considera 
“important” es discuteix en els mitjans de comunicació online, on tots estem connectats a 
través de la web social, i tots aquests mitjans en el seu conjunt tenen un impacte en la 
societat. 
 
Tot i els grans avantatges de les tecnologies de la comunicació i informació i els nous 
mitjans, existeixen nous desafiaments a considerar. Per tant, és necessari que els docents 
en siguin conscients a l’hora de desenvolupar activitats o projectes en els quals 
intervinguin els nous mètodes de comunicació, incloent aquells que fan servir els joves i 
que hem de conèixer per tal d’ajudar-los a fer-ne un ús adequat. 
  
Dit això, l’alfabetització audiovisual fa referència a un conjunt de capacitats, habilitats i 
coneixements relatius a l’ús del llenguatge audiovisual i les seves tecnologies. Avui en dia, 
la seva presència a les aules i al centre es fa imprescindible (Ferrés i Prats, 2007), ja que, 
com reivindica l’estudi mencionat, l’ús de continguts audiovisuals en l’ensenyament 
constitueix un important requisit per tal d’assolir un sistema educatiu adaptat a 
l’actualitat i de qualitat. 
  
No obstant, Pérez (2015) assenyala que la majoria del professorat espanyol creu que 
l’alfabetització audiovisual “és un tema i una competència extra-curricular i que, per tant, 
no s’ha d’incorporar en la pràctica educativa”. 
  
En realitat, l’alfabetització mediàtica i audiovisual està present a les competències 
educatives i als continguts curriculars, i estan lligades a (Martínez Lopez, 2009): 

• Competència lingüística: connexió del llenguatge audiovisual amb el llenguatge i 
les habilitats comunicatives. 

• Competència digital: el llenguatge audiovisual està present tant en els nous 
dispositius tecnològics com en la xarxa. 

• Competència social: els mitjans i continguts audiovisuals tenen una gran 
importància en les relacions socials que s’estableixen en la societat de la informació. 
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• Competència i expressió cultural: avui en dia pràcticament no existeix expressió 
cultural aliena al llenguatge audiovisual. 

  
A més a més d’aquestes competències, també trobem vincles amb les competències 
d’aprendre a aprendre i el sentit d’iniciativa i emprenedoria, ja que el llenguatge 
audiovisual pot servir d’al·licient per a motivar els estudiants en el procés d’aprenentatge, 
a més d’augmentar-ne la seva iniciativa. 
  
La comunicació mitjançant les noves tecnologies obre moltes possibilitats a l’hora de 
decidir què fer a l’aula i com fer-ho i, evidentment, la competència lingüística i 
comunicativa juga un paper fonamental en el desenvolupament de qualsevol acció que 
portem a terme per a treballar la comunicació (Pérez, 2015). 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Figura 1. Problemàtica i proposta de millora de les aptituds comunicatives de l ’alumnat. 
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2. Problema o proposta de millora 
  
La comunicació online és la que canalitzem a través d’Internet i les xarxes socials. Tots els 
centres consulten pàgines web, utilitzen plataformes online de comunicació amb els pares 
i la majoria dels alumnes i docents, i fan servir xarxes socials o canals de comunicació 
online. Aquestes xarxes i canals són la principal eina de comunicació amb les famílies i 
amb la societat. Així doncs, és important fer que els alumnes siguin partícips de la creació 
d’aquest llenguatge audiovisual per tal que entenguin el funcionament i els usos d’un 
llenguatge que els envolta en el seu quotidià. 
  
El projecte que plantejo té un enfoc de canal de comunicació audiovisual basat en la creació 
de continguts (Figura 1). Aquest canal esdevindrà un mitjà de comunicació i serà un 
instrument amb el qual els alumnes produeixin missatges destinats a diferents receptors: 
els companys de classe, la resta d’alumnes del centre, professors, familiars, i persones 
alienes al centre, ja que pot ser un canal de comunicació obert a tothom. Es tracta de crear 
un recurs per a un centre, tot i que, tal i com s’esmenta més endavant, pot ser destinat a 
un cicle formatiu en concret. 
 
El projecte desenvolupat en aquest treball es pot portar a terme tant a centres de 
secundària com a centres de formació professional. És important tenir molt present que, 
en el cas dels centres on part de l’alumnat, participant o no del projecte, sigui menor d’edat, 
s’haurà de facilitar un full de permís de cessió de drets d’imatge per a menors d’edat als 
pares per tal que autoritzin la captació i reproducció de la imatge dels seus fills en els 
vídeos que es publicaran. En el cas de què es gravin imatges generals de grups d’alumnes, 
per evitar que algun dels menors aparegui sense tenir-ne autorització, s’hauran de gravar 
de manera que no es vegi la cara, i si això no és possible, en la fase de postproducció s’haurà 
de col·locar algun efecte o filtre per tal de tapar els rostres. 
 
L’enfoc del material treballat serà tant informatiu com creatiu, didàctic i documental. El 
material serà reproduïble i explotable en tots els suports digitals disponibles: telèfons 
mòbils, tauletes electròniques, ordinadors, etc. Aquest projecte donarà les indicacions de 
com fer-ho amb qualitat (com), amb quins recursos (què) i amb quina orientació (per què). 
 
El canal de comunicació audiovisual al centre esdevé un recurs comunicatiu i, en aquest 
treball, s’elaborarà un manual per a dur a terme aquest projecte amb èxit a qualsevol 
centre educatiu que el vulgui portar a terme. 
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3. Objectius del treball 
 
El projecte de creació d’un canal de comunicació audiovisual al centre que es presenta en 
aquest treball final de màster té els següents objectius principals: 

- Donar a conèixer les eines necessàries per tal de realitzar projectes audiovisuals 
amb els alumnes. És a dir, quins dispositius es recomana que el centre utilitzi per 
tal de crear els continguts audiovisuals. 

- Explicar com generar aquest materials als centres de forma eficient i professional. 
En aquest sentit, es donaran les bases per a fer un bon ús del llenguatge 
audiovisual des de la creació de la idea fins la seva difusió. 

- Ensenyar els recursos a fer servir per als diferents productes audiovisuals. 
S’estableix què es pot aprofitar del que el centre ens ofereix a nivell d’espais i 
infraestructura. 

- Generar exemples de propostes audiovisuals concretes. Es preparen exemples 
concrets per tal que els centres parteixin d’una base en la qual basar-se o inspirar-
se per crear els seus continguts propis. 
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4. Estat de l’art i justificació́ del treball 
La creació de recursos audiovisuals s’ha portat a terme a diferents centres. Per exemple, 
el sindicat de professors de secundària (ASPEPC-SPS) té en marxa un curs de producció 
de recursos audiovisuals a l’aula amb l’objectiu de familiaritzar el professorat amb els 
mitjans tècnics disponibles als centres per a la realització de productes audiovisuals. Així 
doncs, tal i es planteja en el meu projecte de creació d’un canal de comunicació audiovisual 
al centre, es tracta d’afavorir la competència digital en aquest domini i fomentar la seva 
utilització com a recurs i eina comunicativa, didàctica o tecnològica a l’aula. 
 
El Departament d’Educació de Catalunya té diversos programes d’innovació educativa que 
pretenen oferir als centres docents propostes d’acció vinculades a algun dels reptes de la 
societat actual. Entre aquest programes es troba l’àmbit de la comunicació audiovisual. 
 
És important mencionar la col·laboració del Consell de l’Audiovisual de Catalunya amb el 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que presenta eduCAC (1), un 
programa d’educació en comunicació que neix amb l’objectiu prioritari de promoure 
l’educació mediàtica en àmbits educatius formals i informals. El conveni es va signar el 
maig de 2017 donant lloc al projecte eduCAC, que té la voluntat de proporcionar, a les 
escoles i a les famílies, recursos educatius per fer un ús crític i responsable dels mitjans 
de comunicació. El lema és: “Els mitjans posen un marc a la realitat: deconstruïm-lo i 
creem-ne un de propi”. 
 
Al web de l’eduCAC trobem materials didàctics per al professorat, amb recursos 
pedagògics sobre els mitjans d’educació i el llenguatge audiovisual i informació sobre 
activitats i projectes relacionats. També es destaquen continguts i propostes per a les 
famílies relacionades amb el consum dels audiovisuals i per mitjà d’internet entre infants 
i adolescents. Per últim, l’eduCAC crea uns recursos per al professorat, tot integrant 
unitats didàctiques, itineraris transversals, projectes d’aula, mòduls instrumentals i 
formació per a professorat i altres activitats. 
 
Aquest tipus de projectes recents en mostren el creixent interès en proporcionar als centres 
educatius recursos audiovisuals per tal de fomentar la creativitat fent-ne un ús crític dels 
mitjans de comunicació audiovisual. 
 
Per tal d’incentivar la motivació extrínseca dels alumnes, és a dir, aquella que implica una 
obligació i no una voluntat per part de l’alumne que realitza l’activitat, projectes com 
l’eduCAC porten a terme el lliurament dels “Premis el CAC a l’escola”. Es tracta d’uns 
guardons atorgats pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya als centres que integren 
l’educació en comunicació audiovisual al currículum escolar. L’objectiu d’aquests premis 
és fomentar l’educació en mitjans i donar visibilitat a les experiències que es fan a les 
escoles i instituts de Catalunya. Es lliuren un total de 17 guardons i 13.500 euros repartits 
entre les diverses subcategories. 
 

(1) EduCAC [en línia]. Educació Audiovisual (eduCAC), Generalitat de Catalunya, 
2017. [Consulta: 11 juny 2019]. Disponible a: <https://www.educac.cat/> 
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També durant l’any 2017 es va portar a terme des de l’Ajuntament de Barcelona el projecte 
Barcelona Aula Mòbil (2), un programa educatiu que promou l’ús dels dispositius mòbils 
com a eines de producció audiovisual. Un dels principals objectius d’aquest programa és 
apropar el professorat, els joves i les seves famílies a l’ús de les noves tecnologies, 
especialment els telèfons mòbils i les tauletes digitals. Barcelona Aula Mòbil està adreçat 
a alumnes de 6è de primària i d’ESO de centes sostinguts amb fons públics. 
 
Respecte als centres docents a les xarxes socials, fent una cerca general, trobem que la 
majoria dels perfils d’Instagram, Facebook i Twitter no en fan un ús de caràcter 
audiovisual de les eines que utilitzen aquestes xarxes. La majoria de centres es dediquen 
principalment a penjar fotografies dels esdeveniments, cartells d’activitats, etc. sense 
crear i difondre continguts audiovisuals. 
 

(2) Barcelona Aula Mòbil [en línia]. Barcelona Aula Mòbil, Ajuntament de Barcelona, 
2017. [Consulta: 11 juny 2019]. Disponible a: 
<http://ajuntament.barcelona.cat/educacio/ca/aulamobil> 
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5. Context educatiu 
  
Aquest projecte està plantejat com a recurs per a qualsevol centre educatiu ja que tracta 
el llenguatge audiovisual que és comú per als joves però, com s’esmentava abans, també 
pot anar dirigit a un cicle formatiu en concret. A continuació s’exposa la planificació 
temporal i de recursos que duria a terme per tal de realitzar el projecte de creació d’un 
canal de comunicació audiovisual al centre (Figura 2). 
  
Així doncs, aquest projecte podria anar enfocat s formar part del currículum acadèmic d’un 
cicle formatiu concret de la família d’Imatge i So. Per tant, es podria plantejar per a cobrir 
les hores de lliure disposició del Cicle Formatiu de Grau Superior de Realització de 
Projectes d’Audiovisuals i Espectacles. Aquestes hores es troben dins de 5 dels 12 mòduls 
del Cicle Formatiu, on cadascun d’aquests 5 mòduls disposa de 33 hores de lliure disposició 
(HLLD), que són els següents: 
- M01 Planificació de la realització en cinema i vídeo. 
- M04 Processos de realització en televisió. 
- M06 Realització del muntatge i postproducció d'audiovisuals. 
- M08 Processos de regidoria d’espectacles i esdeveniments. 
- M09 Mitjans tècnics audiovisuals i escènics. 
 

A continuació es mostra un quadre que resumeix els recursos i la infraestructura 
necessaris per portar a terme el canal de comunicació audiovisual al centre. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 
Figura 2. Diagrama de recursos del projecte al centre. 
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6. Desenvolupament del treball 
 
En el centre on he realitzat el Pràcticum del màster no he tingut la possibilitat de portar 
a terme la proposta del meu treball de fi de màster degut a les limitacions de temps i la 
poca disponibilitat dels alumnes, doncs estan al segon curs del Cicle Formatiu de Grau 
Superior de Videojocs i al Cicle Formatiu de Grau Superior d’Infografia 3D i estan en fase 
de finalització del seu projecte final de cicle formatiu. 
 
No obstant, a continuació marco els objectius, la guia audiovisual per al professorat, la 
planificació temporal, infraestructura, plataformes i formats, exemples de projectes, 
avaluació, etc. que es recomana dur a terme per tal de realitzar el projecte de creació d’un 
canal de comunicació audiovisual al centre: 
 

6.1. Objectius 

L’objectiu principal d’aquest projecte és definir una estratègia i un conjunt de recursos per 
a crear un projecte comunicatiu, amb la finalitat de desenvolupar les competències 
comunicatives, digitals, tecnològiques i audiovisuals dels estudiants: 

• Donar a conèixer els principals recursos relacionats amb l’educació audiovisual des 
de una òptica pràctica, tècnica i d’educació artística. 

• Desenvolupar exercicis pràctics de creació audiovisual amb les eines actuals. 
• Conèixer els entorns tècnics relacionats amb la realització d’audiovisuals. 
• Entendre les diferents maneres d’adquisició de vídeo, àudio i grafismes. 
• Treballar els formats i els còdecs de vídeo més emprats. 
• Conèixer diferents tipus de càmeres i micròfons. 
• Treballar amb la càmera i la captació de so. 
• Conèixer els programes d’edició de vídeo. Ús de programari lliure. 
• Treballar el llenguatge audiovisual mitjançant els tipus de plans, el muntatge i els 

grafismes. 
• Conèixer els sistemes de distribució de productes audiovisuals i les plataformes de 

difusió. 

Per aconseguir aquest objectiu el professorat haurà d’aportar propostes i materials 
orientats als diferents col·lectius del centre docent, que cobreixin les diferents etapes de 
la producció audiovisual (guió, producció, realització, edició, masterització i difusió). 
  
Així doncs, el projecte es pot dividir en tres grans resultats d’aprenentatge: 

1. Planificar els recursos tècnics i les metodologies per tal de crear els continguts 
audiovisuals. Com a recursos tècnics s’estudiaran els materials dels quals disposa el 
centre i cadascun dels alumnes. És a dir, les sales i espais disponibles per a fer les 
gravacions, les càmeres i dispositius de gravació d’imatge i so i els equipaments 
informàtics per tal de portar a terme l’edició i postproducció dels materials 
audiovisuals. 
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2. Coordinar les operacions de preparació de materials i efectes, per a la realització 
dels processos de muntatge/edició i de postproducció de projectes audiovisuals. 
S’establiran equips de treball dins del grup d’alumnes. L’alumne haurà d’escriure el 
guió o escaleta del vídeo, fer la producció, gravació i edició. Part de la feina de 
preproducció i postproducció es farà a classe. 

  
3. Aplicar les tècniques i característiques de realització, muntatge, format i exhibició 
del vídeos. Es faran classes teòriques sobre llenguatge audiovisual, direcció i 
realització audiovisual, muntatge de vídeo i formats per a l’exhibició dels vídeos en 
canals online. 

 

6.2. Guia audiovisual per al professorat 

A continuació s’explica la part metodològica de com generar el material audiovisual de 
forma correcta i es donen propostes i exemples concrets de diferents projectes audiovisuals 
a crear. La metodologia pretén ser eminentment pràctica, de manera que qualsevol 
coneixement pugui ser aplicat. 
 
El llenguatge audiovisual 
En aquest apartat s’expliquen unes bases per tal que el professorat estigui preparat per 
tal de guiar i assessorar els alumnes en la realització d’aquest projecte de centre. Els 
professors encarregats de portar aquest projecte a terme han de conèixer la teoria i la 
pràctica de les diverses tècniques de guió i realització audiovisual i també és interessant 
que es tingui en compte la possibilitat de fer projectes amb realització multicàmera de 
programes de televisió. 
 
És important tenir presents les següents indicacions: 
- Conèixer la creació i els tipus de guions televisius i radiofònics. 
- Comprendre el funcionament dels programes de televisió, fonamentalment de 

contingut informatiu, des de la perspectiva del treball de l’equip de realització. 
- Facilitar l’adquisició de destreses i les rutines de treball bàsiques que permetin els 

alumnes enfrontar-se a la producció i realització de programes televisius i 
radiofònics. 

- Fomentar el treball en equip, així com l’esperit de solidaritat i comunicació que ha 
de presidir la producció i realització de programes televisius. 

- Fomentar la creativitat individual i col·lectiva. 
- Incentivar una mirada crítica sobre les produccions 

 
• El guió 
El guió és la forma escrita de qualsevol programa audiovisual i s’aplica en espectacles de 
teatre, cinema, televisió, ràdio, etc. Un guió ha de tenir tres qualitats essencials: 
- Logos: la paraula, el discurs, la organització verbal o estructura general del guió. 
- Pathos: el drama, l’acció, el conflicte que genera els esdeveniments. 
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- Ethos: l’ètica, la moral, el significat i contingut de la història i les seves implicacions. 
En definitiva, el que es vol dir amb ell. 

 
El guió comença sempre amb una idea, amb algun fet que genera el desig d’explicar alguna 
cosa a partir d’ell. En una segona etapa neix l’story-line que és la idea anotada en paraules 
i frases. Posteriorment cal treballar en el desenvolupament de l’argument i l’estructura de 
la història. És a dir, decidir el que volem explicar i dividir-ho en escenes. Finalment es 
treballa el tractament que es farà dels personatges i com es desenvoluparan dins de la 
història a explicar. Es completa l’estructura col·locant les emocions, personalitats i 
conflictes de cada personatge. 
 
Un cop el realitzador crea o rep el desenvolupament d’un projecte de programa 
audiovisual, elabora el guió tècnic i, si fos necessari, un story-board. Així doncs, en 
diferenciem tres guions principals: 

- Guió literari: S’especifica el contingut del projecte audiovisual de forma detallada: 
escenes, accions i diàlegs dels personatges. Conté totes les especificacions 
desenvolupades que cada pla requereix. 

- Story-board: És un guió realitzat mitjançant gràfics per a que la idea d’una 
seqüència quedi més detallada i s’entengui millor. Es realitza mitjançant 
vinyetes, a estil de còmic, i bàsicament s’utilitza per donar un cop d’ull i veure les 
diferents especificacions tècniques i literàries. Pot anar introduït dins del guió 
tècnic. 

- Guió tècnic: Es detalla tota la informació que l’equip tècnic i artístic necessita 
saber per tal de portar a terme cadascun dels plans de l’obra. Conté informació 
sobra l’àudio, la il·luminació, la posició i moviments de càmera, l’enquadrament, 
els personatges i resum dels diàlegs, etc. 

 
• La realització audiovisual 
La realització és el procés pel qual es crea un producte audiovisual des de l’etapa de 
desenvolupament del projecte fins la distribució. La major o menor implicació i 
responsabilitat d’un realitzador en un programa determinarà, no obstant, la qualitat 
creativa del producte audiovisual. 
 
Així doncs, la realització és un procés tècnic i artístic que es porta a terme des de que es 
genera la idea fins que determinat producte audiovisual arriba al públic. A més a més, és 
un procés de construcció d’un determinat discurs audiovisual on es seleccionen els 
elements expressius que composaran el producte final. 
 
El control de realització és el lloc des d’on es porten a terme tots els processos necessaris 
per a que es produeixi la gravació o emissió d’un programa de televisió. Aquest control el 
composen una sèrie d’operadors que porten a terme diverses funcions per a la realització 
del procés: 

- Operador de so: Se sol situar en una cabina separada de la resta de l’equip de 
producció i s’encarrega de tot el que es refereix al so del programa (comprovar el 
funcionament correcte dels micròfons, assegurar el so correcte en vídeos i 
capçaleres, etc.) 
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- Titolador: És l’operador que transcriu els rètols que es fan servir durant el 
programa (nom de les persones que apareixen als vídeos, nom dels presentadors i 
convidats, etc.) 

- Operador de teleprompter: S’encarrega de filtrar al teleprompter les notícies en 
l’ordre que marca l’escaleta per tal que el presentador pugui llegir-les sense deixar 
de mirar a càmera. És imprescindible en informatius i opcional en programes on 
hi ha més cabuda per a la improvisació. 

- Control de càmeres: És una cabina amb una sèrie de monitors corresponents a les 
diferents càmeres del plató. Es controla per control remot vàries funcions de la 
càmera (diafragma, balanç de blancs, balanç de negres...). A més, es controla el 
senyal que prové de les càmeres per tal que el balanç de blancs i la lluminositat 
sigui l’adequada. 

- Il·luminador: S’encarrega d’il·luminar el plató televisiu per tal que les condicions 
de llum siguin òptimes per a la gravació. 

- Mesclador: Executa les ordres del realitzador. Principalment passa el senyal 
d’una càmera a una altra o a un vídeo, etc. tot fent el canvi per tall o per transició. 
Aquest operador disposa de dos monitors, un de previ, on apareix la imatge que 
es disposa a col·locar, i el de programa, on es mostra la imatge actual. 

- Realitzador: Coordina el programa i decideix quines imatges van en emissió. 
També revisa el funcionament correcte de la feina de la resta dels operadors de 
l’equip. S’ocupa tant de l’aspecte visual com de contingut del programa. 

- Ajudant de realització: Preveu i anticipa el que passa al plató, controla el temps i 
els vídeos gràcies a l’escaleta. 

- Operador de vídeo: S’encarrega de controlar els vídeos (VTR), de preparar-los per 
al control de realització i fa la gravació general del programa. 

 
• Divisió dels programes televisius per categories 
Per la manera en que s’emet el programa respecte al moment en què s’ha realitzat: 

- Directe: La realització i l’emissió es produeixen en el mateix moment. 
- En viu o diferit: Es grava el programa però s’emet sense talls. És possible 

introduir algunes correccions si s’ha produït algun error en la realització. 
- Gravat o post-produït: Programes que són gravats i es post-produeixen. 

 
Pel lloc on es realitzen: 

- Produccions en plató: Directe i gravació. Connexió i sincronització més senzilla i 
estable. Major control de la il·luminació. Menor agilitat (càmeres més pesades). 

- Produccions en exteriors: Més versatilitat però menor control de la il·luminació i 
agents externs. 

 
Pel caràcter del programa: 

- Programa de ficció o dramàtic: funció d’entreteniment. 
- Programa informatiu: funció divulgativa o informativa sobre actualitat, cultura i 

qualsevol tema d’interès per a l’espectador. 
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Pels elements de producció: 
- Multi-càmera: És l’essència de la televisió. Es basa en l’ús de dos o més càmeres, 

que filmen el mateix subjecte o objecte amb el propòsit de combinar les preses, ja 
sigui en directe o posteriorment en post-producció, de forma creativa mitjançant 
la mescla. 

- Mono-càmera: S’ha de realitzar la gravació amb la idea de què després els plans 
tinguin una continuïtat a l’hora de ser muntats, ja sigui d’acció, estètica, 
informativa, etc. En el cas de directe, la tècnica mono-càmera només permet 
realitzar plans-seqüència. 

 
Pel número de programes: 

- Sèries: suposen un millor aprofitament dels recursos ja que es reutilitzen decorats 
i els personatges, presentadors o actors són els mateixos. El concepte de sèries 
s’aplica a les sèries de ficció però també s’estén a programes informatius, 
concursos, etc. És convenient que existeixi una coherència en la realització per a 
que no hi hagi canvis excessius entre un programa i un altre. La serialitat és 
l’essència de la televisió junt amb la realització multicàmera. 

- Programes únics: Solen ser programes cuidats al màxim en els que s’inverteix 
bastant per a que siguin de qualitat, ja que no és possible l’evolució que permet la 
sèrie. 

 
Per l’estil de la producció: 

- Preparada o planificada: Tots els elements que es posen en joc estan prèviament 
determinats. Sempre existeix la possibilitat de que sorgeixin imprevistos, però es 
tracta de que siguin els menys possibles. 

- Improvisada: alguns elements estan planificats i d’altres s’improvisen. És el cas 
de la cobertura de notícies on els càmeres i periodistes van a una roda de premsa: 
se sap que hi haurà un micròfon per a què parlin els convocants, però no se sap 
quines condicions d’il·luminació o espai hi haurà. 

- Imprevista: No se sap res en absolut, o se’n sap molt poc, de les condicions que es 
trobaran al lloc de gravació o rodatge. 

 
• Tipus de plans 
Segons l’enquadrament, és a dir, la distància a la que ens apropem al protagonista que 
filmem, podem obtenir diferents tipus de plans: 

- Pla general: Mostra amb detall l’entorn que envolta el subjecte o objecte, com un 
ampli escenari. S’utilitza per a descriure als personatges en l’entorn que els 
envolta. 

- Pla conjunt: És l’enquadrament on s’agafa l’acció del subjecte principal amb el 
més proper. 

- Pla sencer: És el pla que es troba determinat per l’alçada que cobreix el personatge 
o els personatges complets des del cap fins als peus, de cos sencer. 

- Pla americà: Aquest pla ens mostra un personatge des del cap fins a mitja cuixa, 
per sota dels malucs o els genolls. 
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- Pla mig: És l’enquadrament de cintura cap amunt. És molt utilitzat en escenes de 
diàleg perquè ens permet ver suficientment bé la gesticulació de les mans i 
l’expressió de la cara dels personatges. 

- Primer pla: Ens mostra la cara del personatge des del coll cap amunt. S’utilitza 
per a mostrar les emocions del personatge i les seves expressions. 

- Primeríssim primer pla: Només apareix la cara, tallant des dels ulls fina la boca. 
- Pla detall (per a objectes: Mostra particularitats o detalls d’objectes. 

 
Segons l’angle de la càmera podem distingir principalment cinc tipus de plans: 

- Normal: Quan la càmera es troba perpendicular al personatge i pot ser frontal o 
de perfil. 

- Picat: Aquest pla es grava a uns 45º aproximadament per sobre del personatge. 
Les connotacions que ens provoca vers el personatge són més bé negatives. 

- Contrapicat: Al contrari del pla picat, es grava a uns 45º aproximadament per sota 
del personatge. Les connotacions d’aquest pla reforcen l’autoritat i potència del 
personatge. 

- Cenital: Es filma des de sobre del subjecte o escena, donant un punt de vista 
diferent de l’habitual. 

- Nadir: Al contrari del cenital, ens mostra el personatge o escena des de sota. 

 
Imatge 1. Tipus de plans segons l ’angle de la càmera. 
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També hi ha d’altres variacions, com per exemple: 
- Escorç o 3/4:  Es mostra una part de l’esquena i el cap de l’oient i davant d’ell, el 

pit i la cara de l’interlocutor. 
- Dorsal: Es grava al subjecte des de darrera, com si el seguíssim. 
- Lateral: La càmera s’inclina uns 45º cap a un costat per generar la sensació de 

moviment o acció en l’escena. 
 

 
Imatge 2. Tipus de plans segons la posició de la càmera. 

 
• Moviments de càmera 

- Travelling: La càmera es desplaça cap endavant (in), cap endarrere (out) o cap els 
costats. 

- Panoràmica: La càmera es mou cap a l’esquerra o la dreta rotant en el seu mateix 
eix. 

- Tilt up i Tilt down:  La càmera gira cap a dalt (up) o cap a baix (down) sobre el 
seu propi eix. 

- Grua: La càmera canvia d’alçada aproximant-se al subjecte o objecte. 
 
 
La càmera de vídeo 
Per tal de portar aquest projecte a terme, el centre farà servir el material del qual es 
disposi per a les assignatures de fotografia o audiovisuals, si fos el cas. Si el centre no 
disposa de material específic, els alumnes utilitzaran els seus telèfons mòbils o bé càmeres 
de fotografia o vídeo en el cas que en tinguin. 
Gravar vídeos amb el mòbil s’ha convertit ja en una activitat habitual. L’alta qualitat que 
ofereixen les càmeres de la majoria dels mòbils intel·ligents (smartphones) fa que fins i tot 
hi hagi professionals que es llencen a gravar amb els seus mòbils. A continuació es 
descriuen alguns consells per tal de gravar vídeos amb la càmera del mòbil: 
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- Connectar el mode avió per tal que cap notificació o trucada interfereixi la 
gravació. 

- Netejar bé la lent de la càmera. 
- Gravar el vídeo en posició horitzontal, a no ser que els alumnes estiguin gravant 

vídeos dirigits específicament per al perfil d’Instagram del centre. 
- Intentar, sempre que sigui possible, utilitzar algun recolzament com un trípode o 

algun altre sistema d’estabilització per tal que les imatges es captin de forma més 
nítida i neta sense moviments no desitjats. 

- Evitar l’ús del zoom digital ja que la imatge perd qualitat. 
 
 

 
Imatge 3. Diferents càmeres de telèfons mòbils intel·ligents. 

 
En el cas de que el centre o els alumnes de forma particular disposin de càmeres de foto i 
vídeo de tipus DSLR (Digital Single-Lens Reflex), càmera reflex digital d’una sola lent, és 
aconsellable seguir aquestes recomanacions: 

- Escollir la resolució: Es recomana la resolució Full HD de 1920x1080.  
- Escollir la velocitat dels fotogrames: En cinema, l’estàndard són 24 frames per 

segon. Per a la gravació de vídeos per a televisió, l’estàndard és 25fps tot i que 
també es poden fer servir 30fps. 

- Perfil de la imatge: Intentar escollir un perfil neutre que sigui el més pla possible. 
És a dir, que tingui els paràmetres de contrast, saturació, etc. en el nivell més 
baix. 

- Enfoc manual: Evitar l’enfoc automàtic ja que les imatges fàcilment quedaran 
desenfocades. Resulta imprescindible guanyar experiència en l’enfoc manual de 
cara a realitzar captures de subjectes en moviment. S’ha de prestar especial 
atenció quan es treballa amb el diafragma molt obert, ja que fa que la profunditat 
de camp es redueixi considerablement i sigui més difícil aconseguir nitidesa. 
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Alguns models actuals de DSLR inclouen tecnologies de seguiment d’enfoc, que 
tot i que no sempre són precises, ens pot servir d’ajuda en alguns casos. 

- Estabilització: Per a que els vídeos tinguin una aparença professional, convé fer 
ús d’un trípode o un mono-peu que faciliti la suavitat i fluïdesa dels moviments. 
Algunes lents i càmeres compten amb tecnologies d’estabilització 
predeterminada, però sempre és més aconsellable comptar amb eines externes. 
Els programes d’edició de vídeo també inclouen la possibilitat d’afegir 
estabilització als clips, però això només és efectiu quan el moviment és molt 
lleuger. 

 
És molt important tenir en compte l’emmagatzematge dels vídeos als nostres dispositius 
mòbils o càmera. Si gravem en alta qualitat, el vídeo ocupa força espai, així que es 
recomana tenir espai suficient al telèfon mòbil per tal que no es doni cap error durant la 
gravació per falta d’espai, o inclús es perdi tot el vídeo en gravació degut a un problema de 
memòria. 
En el cas de les càmeres reflex, és important que buidem les targetes de memòria després 
de cada gravació per tal que quan tornem a gravar tinguin tot l’espai de memòria 
disponible. 
 

 
 

Imatge 4. Càmera rèflex Canon 70D amb complements. 
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La il·luminació 
En televisió, s’anomena il·luminació al control de la llum i les ombres, necessàries per 
mostrar les formes i textures dels personatges o objectes situats davant de la càmera. La 
il·luminació s’utilitza també per a suggerir ambients i sentiments. 

- Llum principal (key light): És la font principal d’il·luminació. La seva funció és 
mostrar les formes bàsiques del subjecte o objecte i produir ombres. 

- Contrallum (back light): Es col·loca darrere del subjecte o objecte per a separar-lo 
del fons de l’escenari i ajuda a definir la figura i reforçar la sensació de 
profunditat. 

- Llum de farciment (fill light): Col·locada en el costat oposat de la càmera amb 
respecte de la llum principal per tal d’eliminar les ombres que es produeixin. Pot 
ser una llum difusa o rebotada ja que té la funció d’omplir o farcir. 

- Triangle bàsic d’il·luminació (Three-point lighting): Es tracta de la disposició 
triangular de les llums principal, contrallum i de farciment, que col·locades de 
forma adequada aconsegueixen la il·luminació perfecta d’un subjecte o objecte 
col·locat en el centre del triangle. 

- Llum de fons (background light): És la llum que il·lumina el decorat que composa 
el fons del pla en la imatge. Fent servir fonts de llum directa, podem il·luminar 
perfectament l’escenari i es poden col·locar difusors de colors per crear 
l’ambientació que es necessiti per a un determinat programa. Aquesta llum 
afegeix textura, color i profunditat addicional a la imatge. 

 

 
 

Imatge 5. Il·lustració del triangle bàsic d’il·luminació. 
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El so i l’ambientació musical 
L’ambientació sonora és un element rellevant en la narrativa de la producció audiovisual. 
Per tal de construir-la és necessari pensar en la banda sonora, que la componen es veus, 
els sorolls, la música i el silenci. En els programes informatius, també és important pensar 
en els efectes sonors que acompanyaran les imatges, com per exemple els sons de les 
capçaleres o ràfegues per tal de separar diferents seccions del programa. 
 
En aquest projecte de creació d’un canal de comunicació al centre es pretén realitzar tant 
vídeos com àudios (podcasts), així que és important conèixer els diferents tipus de 
micròfons per tal que les gravacions de l’àudio quedin en òptimes condicions evitant el 
màxim de soroll possible: 

- Micròfons dinàmics: Es fan servir per a qualsevol tipus de transmissió de ràdio, 
televisió, conferències, concerts, etc. És el més indicat per a la veu en directe ja 
que ofereix més cos a la veu de l’interlocutor o intèrpret. 

- Micròfons de condensador: S’utilitzen per a realitzar gravacions d’estudi com 
veus, instruments, doblatge, etc. Ja que recullen de forma molt precisa qualsevol 
so degut a la seva major sensibilitat. 

- Micròfons de corbata: Són micròfons petits, ideals per a gravacions on no volem 
que el micròfon sigui evident o quan el personatge estigui en moviment. També es 
solen emprar en la microfonia d’instruments de vent. 

  
La qualitat del so és determinant en el resultat del projecte de vídeo. Així doncs, cal partir 
de la base de que, si els alumnes fan servir càmeres DSLR gravar els seus vídeos, el so que 
grava el micròfon d eles càmeres reflex és de molt baixa qualitat en la immensa majoria 
dels casos. Per tal d’assegurar-nos de que el so del vídeo estarà a l’alçada de la imatge serà 
necessari comptar amb un micròfon extern. Gairebé totes les DSLR compten amb una 
entrada de línia auxiliar tipus mini jack. D’aquesta manera, podrem connectar el micròfon 
a la càmera, que passarà a capturar el so a través d’aquest. Normalment aquest micròfons 
incorporen també una ròtula que permet fixar-los a la base per al Flash, fent més còmode 
el seu ús. En aquest sentit, els més habituals són els micròfons Rode i les gravadores 
externes ZOOM i Tascam. 
 

Imatge 6. Càmera rèflex amb micròfon 

Rode incorporat. Gravadora d’àudio Zoom 

H4N amb complements i incorporada a la 

càmera rèflex. 
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El muntatge o edició de vídeo 
El muntatge audiovisual o edició de vídeo és la unió dels diferents plans per tal de crear 
un projecte audiovisual final. Consisteix en escollir, ordenar i unir una selecció dels plans 
a registrar, segons una idea i una dinàmica determinada, a partir del guió, la idea del 
director i l’aportació del muntador o editor de vídeo. 
 
És imprescindible crear una certa continuïtat, inclús en el muntatge paral·lel, anomenada 
raccord. El raccord serveix per a situar a l’espectador en un espai i evitar que es desorienti. 
Així doncs, és important explicar una història eliminant tot allò innecessari i evitant 
repeticions. També és important crear una coherència espacial, mantenir la continuïtat 
temporal, crear relacions visuals i rítmiques i ocultar a l’espectador els recursos de 
construcció de la ficció. 
 
Per tal de mostrar el context de l’escenari on es desenvolupen les accions entre diferents 
personatges que interactuen entre sí, és important fer servir el pla contra pla. 
 
En el punt 6.4. Infraestructura (pàgina 24) es parla del programari d’edició de vídeo adient 
per tal de portar a terme aquest projecte. 
 

6.3. Planificació temporal 

Aquest projecte necessita establir una planificació temporal per tal de posar data a la 
creació d’aquest canal de comunicació  audiovisual al centre. En aquest apartat s’estableix 
una referència que pot servir de guia per tal d’aplicar el projecte al centre. Així doncs, 
aquest projecte tindrà una primera fase d’implementació de tres mesos (dotze setmanes) i 
serà un projecte que anirà evolucionant en el temps de forma ininterrompuda. Cada 
setmana es treballarà obligatòriament en el projecte entre 2h i 4h, segons el grup al qual 
pertanyin els alumnes (ESO, Batxillerat, FP, FP de la família d’ Imatge i So), a més de les 
hores que cada alumne dediqui a la creació de nous materials audiovisuals. 
  
Durant la primera setmana es duran a terme dues hores de presentació i introducció del 
projecte amb els alumnes on s’explicarà què es vol fer i els recursos necessaris. A més a 
més, es demanaran propostes i disponibilitat de temps i d’eines i recursos tècnics de treball 
als participants. Com a eines i recursos de treball ens referim a càmeres digitals, 
gravadors de so, focus, ordinadors i programes d’edició de vídeo, etc. 
  
A la segona trobada es recolliran les propostes i la disponibilitat i es farà una primera 
programació de les gravacions per grups i es començarà a establir un calendari per tal de 
realitzar els vídeos, els podcasts i les diferents publicacions i disponibilitzar-los a la 
plataforma. 
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A partir de la tercera setmana i fins la sisena s’aniran recopilant els projectes realitzats 
pels alumnes i s’aniran pujant a la plataforma audiovisual creada al Moodle, al Google 
Sites i al canal de YouTube. 
  
A partir de la sisena, amb prou material treballat, s’aniran penjant al canal els vídeos 
finalitzats, es continuarà treballant en nous vídeos i cada setmana s’aniran pujant a la 
plataforma nous continguts supervisats pels tutors. 
  
A la onzena i dotzena setmana es farà una valoració global de la qualitat dels continguts, 
del nombre de visualitzacions de cadascun d’ells i s’establiran propostes de millora del 
projecte. 
 

6.4. Infraestructura 

Per tal de viabilitzar aquest projecte en qualsevol centre i amb un alumnat divers, els 
recursos materials han de ser de baix cost. A continuació us detallem els recursos 
materials i les eines audiovisuals a tenir en compte: 

• Eines: Telèfons mòbils, càmeres de baix cost, focus, gravadores d’àudio i ordinadors. 
• Editor de vídeo: preferiblement buscar programari lliure i assequible per a tothom. 
• Espais per a dur a terme certes tècniques audiovisuals. Per exemple pel Chroma 

Key s’hauria d’aconseguir un espai amb una paret pintada de verd (o amb la 
possibilitat de pintar-la) o bé aconseguir una tela verda. 

• Recursos en línia: Google Sites, YouTube i Moodle. 
  
Per a l’edició de vídeo es proposarà el programa OpenShot. Es tracta d’una aplicació 
dissenyada per a oferir un editor de vídeo fàcil d’utilitzar, ràpid d’aprendre i amb múltiples 
possibilitats. Es pot descarregar de forma gratuïta tant a Windows com a macOS o Linux 
i, com que els seus arxius són de plataforma “creuada”, el que es comença en un sistema 
operatiu es pot acabar en un altre de diferent. Té múltiples funcionalitats i permet afegir 
efectes 3D, subtítols i editar el so. Si el centre té un programari específic d’edició de vídeo 
com per exemple el paquet 
Adobe (Adobe Premiere Pro i 
Adobe After Effects), és 
aconsellable fer servir 
aquests programes per a un 
resultat més professional. En 
el cas dels centres de formació 
professional on s’imparteixin 
les famílies d’Imatge i So i 
d’Arts Gràfiques, és 
imprescindible comptar amb 
aquest programari de 
pagament. 
 

Figura 3. Interfície d’ usuari del programa OpenShot. 
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6.5. Plataformes i formats 

A més d’assimilar els conceptes que s’imparteixin a les diferents classes en matèria 
audiovisual, a continuació proposo diferents tipologies de plataformes i formats 
audiovisuals. Es tracta de crear un projecte multi-plataforma i multi-format, on tots els 
mitjans de comunicació i creació audiovisual hi puguin estar presents. Primerament es 
farà servir YouTube, ja que és una plataforma que facilita el compartir els continguts per 
ajudar en la seva difusió. Tot el material també estarà disponible a un Google Site i es 
penjarà també al Moodle per tal que l’alumnat estigui actualitzat en els nous continguts 
generats. En matèria audiovisual, es proposa que es treballi sobre continguts diferents i 
que en finalitzar la primera fase d’implementació disposem de tots aquests formats: 
• Vídeos-reportatges sobre el centre, els grups d’alumnes, el professorat i el personal 

no docent. 
• Vídeos sobre les activitats extraescolars i sobre activitats que puguin resultar 

interessants. 
• Càpsules informatives sobre temes que interessin als alumnes. 
• Vídeos didàctics sobre diferents matèries impartides al centre. 
• Vídeos de ficció. 
• Podcasts (àudio) i narracions. 
• Publicacions de text i fotografia. 

 

Per tal de desenvolupar el treball, s’ha de tenir clar quin és l’objectiu, millorar les 
habilitats comunicatives, i com l’assolirem, creant un canal de comunicació audiovisual al 
centre. Així doncs, els projectes audiovisuals que es portaran a terme seguiran les 
indicacions següents: 
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6.6. Plantilles i exemples de projectes 

Plantilla 

Projecte X: Títol 

Objectiu: Tipus de projecte audiovisual a crear: vídeo, podcast, etc. 

Material: Càmera de vídeo, equip de so, programari d’edició de 
vídeo i àudio, etc. 

Espai: Espais requerits: estudi de gravació, plató de realització, 
localitzacions exteriors i interiors, etc. 

Alumnes: Número d’alumnes. 

Divisió de tasques/Treball: Feina que realitza cada alumne. 

Planificació temporal: Feina dividida en setmanes/hores. 

 

Exemples 

Projecte 1: Vídeo-reportatge del centre 

Objectiu: Vídeo. 

Material: - Càmera de vídeo. 
- Micròfon. 
- Programari d’edició de vídeo i àudio. 

Espai: Localitzacions exteriors i interiors del centre. 

Alumnes: 3 alumnes: alumne 1, alumne 2 i alumne 3. 

Divisió de tasques/Treball: Alumne 1: Creació del guió 

Alumne 2: Edició de vídeo 

Alumne 3: Ambientació musical i masterització sonora. 

Planificació temporal: Setmana 1: Creació del guió. 

Setmana 2: Gravació. 

Setmana 3: Edició de vídeo i àudio. 
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Projecte 2: Podcast informatiu 

Objectiu: Podcast. 

Material: - 3 micròfons. 
- Programari de gravació i edició d’àudio. 

Espai: Estudi de gravació. 

Alumnes: 3 alumnes: alumne 1, alumne 2 i alumne 3. 

Divisió de tasques/Treball: Alumne 1: Creació del guió i gravació. 

Alumne 2: Creació del guió i  gravació. 

Alumne 3: Recerca dels efectes sonors i ambientació 
musical. 

Alumne 4: Edició i postproducció d’àudio. 

Planificació temporal: Setmana 1: Creació del guió. 

Setmana 2: Recerca i gravació. 

Setmana 3: Edició i postproducció d’ àudio. 

 

Avaluació 

L’avaluació es realitzarà en el cas de que el projecte estigui emmarcat dins del cicle 
formatiu de la família d’Imatge i so. En el cas de que sigui un projecte obert a tot l’alumnat 
del centre, no hi haurà una avaluació pròpiament dita sinó valoracions per part del 
professorat per tal de millorar el projecte de cara al futur. 
 
Així doncs, sobre l’avaluació, trobo interessant fer que els alumnes del projecte siguin 
partícips de l’avaluació. La idea és que entre tots cooperem per establir l’avaluació, així 
que en un principi es preguntaria als alumnes quins criteris d’avaluació escollirien per 
cadascun dels projectes o tasques que es realitzin. Després el professorat estudiaria la 
idoneïtat dels criteris d’avaluació proposats pels alumnes i s’establirien entre docents i 
alumnes. En definitiva, es considera primordial primer la coavaluació abans de l’avaluació 
directa per part del professor. Així doncs, l’avaluació dels coneixements adquirits per 
l’alumne es portarà a terme tenint en compte el grau de participació en les classes i la 
valoració dels treballs sol·licitats. 
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7. Avaluació i resultats obtinguts 
 
Els objectius fixats en aquest projecte eren els de recollir recomanacions per tal de crear 
material audiovisual a un centre educatiu i recollir exemples de diferents propostes de 
projectes audiovisuals. 
 
La intenció d’aquest treball de final de màster de servir com a manual per tal de que 
qualsevol centre pugui crear el seu canal de comunicació audiovisual ha quedat palesa. El 
material inclòs en aquest treball per tal de fer factible la creació d’aquest projecte fa 
possible que s’assoleixi aquest objectiu d’implementació del canal de comunicació 
audiovisual al centre. 
 
Malauradament, l’objectiu de mostrar la realització d’aquest projecte a un centre concret, 
en aquest cas el centre on vaig realitzar el Pràcticum del màster, no ha estat possible degut 
a l’horari i la càrrega de feina dels alumnes en els últims mesos del curs. 
 
No obstant, el desenvolupament d’aquest projecte és factible i en aquesta memòria ha 
quedat palès. 
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8. Conclusions i treball futur 
  
En aquest projecte, els resultats assolits pels estudiants són principalment de nivell 
creatiu i de competències tecnològiques. El resultat és el canal de comunicació audiovisual 
en sí mateix que serveix com a eina per a assolir diferents resultats d’aprenentatge del 
diferents cicles formatius que treballin en el projecte. 
  
Així doncs, el projecte presentat vol assolir l’alfabetització audiovisual de l’alumnat 
obtenint com a resultat projectes audiovisuals creats pels alumnes que formaran el canal 
de comunicació audiovisual del centre educatiu. 
  
Aquest canal serà dinàmic, transversal i es donarà en diversos àmbits i nivells educatiu: 

• L’alumne serà capaç de comunicar i exposar amb qualitat les seves idees, què ha 
après i com ha construït els coneixements. 

• En el desenvolupament del projecte, l’equip docent i els alumnes tindran una 
relació comunicativa fluïda permanent. 

• Per a la implementació del projecte, la introducció dels canvis metodològics i la 
implicació dels membres del afavoriran els processos comunicatius entre els equips 
de treball i els centre. 

• Per compartir amb l’entorn aquest projecte comunicatiu, un cop el projecte funcioni 
i avanci, l’elaboració i la posada en pràctica d’un pla de comunicació pel projecte 
resultarà imprescindible. 

  
Per tal d’aconseguir amb èxit una bona motivació i implicació de l’alumnat en el projecte, 
hem de fer atractiu el contingut i la forma de treballar-lo. Així doncs, els alumnes 
compartiran a les xarxes socials els projectes creats per ells i se sentiran motivats pel fet 
de que la gent hi accedeixi, els visualitzi i els comparteixi. 
  
L’expectativa és la d’assolir la creació d’un canal de comunicació actiu, innovador i creatiu 
on es compleixi l’objectiu principal de fomentar i desenvolupar les competències 
comunicatives, digitals, tecnològiques i audiovisuals dels estudiants. 
 
El treball futur és el d’aconseguir la creació d’aquest canal de comunicació audiovisual al 
centre, seguint les indicacions i pautes marcades en aquest treball. 
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