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EDUCAIÓ PRIMÀRIA.  
CICLE SUPERIOR.  
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
COM DIUS?

Quants idiomes parlem a classe? I a l’escola? Com es diu “x” objecte 300 km més enllà? La pro-
posta consisteix a crear una mostra audiovisual al voltant dels diferents idiomes i/o dialectes 
de la llengua catalana. Per fer-ho, es poden crear xarxes entre les diferents comarques perquè 
l’alumnat tingui aquest punt de connexió i intercanvi. Es pot fer per temàtiques, triant un text i 
mostrant les diferents opcions segons els dialectes, etc. La mostra pot finalitzar com un joc o bé 
com una mostra audiovisual combinant imatges i paraules.

Aquesta activitat es pot vincular amb els àmbits i dimensions plantejades al currículum de pri-
mària: 

• Àmbit lingüístic
 Comunicació oral
 Dimensió comprensió lectora
L’àmbit lingüístic és la capacitat d’expressar, interpretar i comunicar conceptes, pensaments, 
fets i opinions, oralment i per escrit, fent servir diferents suports i formats (escrit, audiovisual, 
gràfic…) atenent la diversitat de llengües, per interactuar lingüísticament de manera adequada i 
creativa en diferents contextos socials i culturals.
L’àmbit lingüístic estarà present en el procés de la selecció i tria de la cançó. També en el mo-
ment de llegir, entendre i reproduir la lletra de les cançons.

• Àmbit de coneixement del medi
 Dimensió món actual

ELS MEUS CARRERS

Us convidem a sortir als carrers del voltant i fixar-vos en les plaques del carrers, estàtues, places, 
monuments. A qui estan dedicats? En sabem res? Es pot fer una petita cerca al voltant de les 
persones, intentant lligar-ho amb l’entorn proper. Qui tria el nom dels carrers? A qui li dedica-
ríeu algun carrer? Us imagineu com seria la placa per al vostre grup classe o per a cadascun de 
vosaltres?
A partir d’aquestes preguntes es pot completar l’activitat amb una segona part més creativa, 
consistent a realitzar un petit reportatge sobre un espai o un vídeo sobre un carrer i el personat-
ge a qui ens agradaria dedicar-lo. La creació s’enregistrarà en vídeo. 

Aquesta activitat es pot vincular amb els àmbits i dimensions plantejades al currículum de pri-
mària: 

Àmbit lingüístic:
 Dimensió expressió escrita
 Dimensió expressió oral

• Àmbit de coneixement del medi:
 Dimensió món actual 
 Dimensió ciutadania
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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. 

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  

treball
 Dimensió comunicació interpersonal i col·laboració


