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educació primària.  
cicle mitjà.  
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
CONTE CONTAT

Es proposa crear petits tràilers o resums d’algun conte, còmic, etc. que haguem 
descobert i ens hagi agradat. El professorat pot decidir si també hi incorpora sèries 
o pel·lícules. Per grups o com a grup classe, tot l’alumnat participarà en la presa de 
decisions i en el rodatge. Caldrà tenir en compte la finalitat en comú encara que 
això signifiqui que algunes idees individuals no s’acabin portant a terme. La repre-
sentació 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
 Dimensió literària

• Àmbit digital
 Dimensió tractament de la informació i organització dels entorns digitals de tre-

ball
 Dimensió comunicació interpersonal i col·laboració

OBRIM CANAL DE COMUNICACIÓ!
Us proposem crear un programa de televisió amb diferents seccions: novetats a 
l’escola o a l’aula, experiments, sortides, els millors dinars del menjador, les extraes-
colars de l’escola, els jocs que es fan al pati, l’hort, etc. La representació s’enregistra-
rà en vídeo. 
En aquesta activitat es combinarà l’expressió escrita i oral. Es recomana que els rols 
siguin rotatius, per a que cada infant pugui participar de diferents maneres i aju-
dar-se entre tot el grup.

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 l’educació en valors socials i cívics 
 Dimensió personal 
 Dimensió interpersonal 
 Dimensió social
• Àmbit de coneixement del medi
 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


