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EDUCACIÓ PRIMARIA.  
CICLE INICIAL.  
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

Crear relats propis basats 
en els interessos i el medi 
proper.

QUINS APRENENTAT-
GES T’AGRADARIA TRE-
BALLAR?
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A TALL D’EXEMPLE
ELS CANVIS QUE ENS ENVOLTEN

Us convidem a fer petits experiments i observacions que es puguin dur a terme 
dins l’escola o als espais naturals del costat, per després fer-ne el seguiment i crear 
vídeos amb les seves explicacions o breus presentacions amb altres eines digitals. 
Transformar-se en observadores i observadors, en reporteres i reporters de pro-
ximitat, des d’allò que observem des de la finestra fins a moments per apropar-se 
a jardins i parcs a observar els animals i les plantes. Es pot crear un diari de segui-
ment per anar fent les aportacions. Els reportatges o observacions s’enregistraran 
en vídeo. 

Aquesta activitat es pot vincular amb els àmbits i dimensions plantejades al currí-
culum de primària: 
 • Àmbit lingüístic
 Dimensió expressió escrita
 Dimensió expressió oral
 • Àmbit de coneixement del medi
 Dimensió món actual 
 Dimensió salut i equilibri personal 
 Dimensió tecnologia i vida quotidiana 
 Dimensió ciutadania
 • Àmbit digital
 Dimensió tractament de la informació i organització dels entorns digitals de tre-

ball
 Dimensió comunicació interpersonal i col·laboració

JUGUEM A...

Bona part de la cultura la transmetem de generació en generació. Com les receptes, 
l’idioma o els jocs. Per assegurar-nos certa perpetuïtat i a més aprendre’n de nous, 
us proposem crear presentacions en què s’expliquin alguns dels jocs, cançons que 
el grup classe coneix. Es pot ampliar a altres parts culturals, com s’esmentava al 
principi, i incorporar tradicions i fins i tot oficis que encara perduren, tot i que no 
siguin ja, o de moment, els més habituals. La representació final s’enregistrarà en 
vídeo.

Aquesta activitat es pot vincular amb els àmbits i dimensions plantejades al currí-
culum de primària: 
 • Àmbit lingüístic
 Dimensió expressió escrita
 Dimensió expressió oral
 • Àmbit de coneixement del medi
 Dimensió món actual 


