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BATXILLERAT I  
CICLES FORMATIUS.  
AUDIOVISUAL

Us donem la benvinguda a l’àmbit audiovisual.

En aquest document podeu trobar algunes idees per-
què pugueu començar a crear la vostra proposta dins 
l’àmbit. Recordeu que totes les creacions han de poder 
quedar enregistrades en un vídeo d’una durada màxi-
ma de quinze minuts. 

Introducció

L’audiovisual permet crear propostes en les quals les 
paraules arriben acompanyades d’elements que ben 
conjugats ofereixen experiències que tenen en compte 
els diferents canals sensorials i d’aprenentatge.

Possibilitats

Tot seguit, us oferim una descripció de les activitats 
proposades. Recordeu que són idees que vosaltres com 
a mestres o en conjunt amb el claustre podeu modi-
ficar i reprendre de la manera que trobeu més adient, 
segons el vostre grup classe. 

Les activitats es poden treballar de manera transversal 
i vincular a diferents àmbits i competències amb la 
intenció que l’activitat es pugui viure des de diferents 
nexes.

OBJECTIUS

Oferir propostes de crei-
xement i expressió artís-
tica, vinculades amb la 
cultura i la tradició pròpia. 

QUINS APRENENTAT-
GES T’AGRADARIA TRE-
BALLAR?
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A TALL D’EXEMPLE
LA FÀBRICA D’HISTÒRIES

Què en saps dels espais i les persones que tens al voltant? L’edifici on vas cada dia 
sempre ha estat destinat a ser un institut? Com es va crear l’equip on he jugat du-
rant anys? A qui se li acudiria crear aquella protectora d’animals i qui se’n cuida ara? 
Aquesta activitat va destinada a l’obtenció d’informació propera, ja sigui en relació 
amb el medi o les persones. La finalitat és crear un element audiovisual que sigui 
triat en coherència amb la idea plantejada. Es pot treballar en petit grup o amb el 
grup classe. Com a estructura general:
- Plantejament dels interessos i les possibles temàtiques. Per exemple: entitats 

vinculades al municipi, canvis en el medi ambient i com afecten en el nostre dia 
a dia, persones que gestionen propostes que resultin d’interès per a l’alumnat o la 
història del meu barri. Tant poden ser temàtiques centrades en el passat com en 
l’actualitat.

- Guió del recurs a crear: petit reportatge, entrevistes. Indicar quina és la finalitat de 
la seva proposta ajudarà a decidir la manera de presentar-la.

- Obtenció de la informació, mitjançant entrevistes, cercant informació, etc.  
Indicar quina és la finalitat de la seva proposta ajudarà a decidir la manera de 
presentar-la. Podria ser la d’informar la ciutadania, de crear propostes de canvi i 
millora com un projecte d’aprenentatge servei, etc.

 - El producte final s’enregistrarà en vídeo.

Es pot vincular a les següents competències: 
 • Competència comunicativa
 • Competència en gestió i tractament de la informació
 • Competència digital
 • Competència en recerca
 • Competència personal i interpersonal
 • Competència en el coneixement i interacció amb el món
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INDRETS

En la literatura, trobem obres que se situen en indrets ben concrets: places concre-
tes, ciutats de costa, paisatges entre muntanyes, etc. En algunes ocasions, en els 
indrets on l’escriptora/escriptor ha viscut o passat llargues temporades d’estiueig. 
L’activitat se centra a situar obres amb ubicacions concretes. Sempre que sigui 
possible, el grup anirà a veure-les in situ i ho acompanyarà d’una cerca d’imatges 
de l’any en què succeeixen els esdeveniments de l’obra. Si és un relat futurista, es 
poden editar les imatges. Finalment, es crearà un petit reportatge o tutorial que 
s’enregistrarà en format vídeo.

Es pot vincular a les següents competències: 
 • Competència comunicativa
 • Competència en gestió i tractament de la informació
 • Competència digital
 • Competència en recerca


