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Aquesta assignatura pretén aportar als estudiants una visió bàsica general sobre les 

possibilitats d’utilització de la tecnologia àudiovisual des del punt de vista narratiu i, a la 

vegada, vincular sistemàticament tot aquest coneixement comunicacional i tecnològic a l’anàlisi 

de la nova cultura generada pels mitjans de comunicació, i a la seva influència en l’educació. 

Objectius 

• Valorar la significació dels mitjans àudiovisuals de comunicació de masses i de la 

informàtica en la nostra societat.  

• Conèixer les característiques que diferencien el llenguatge àudiovisual del llenguatge 

verbal.  

• Analitzar críticament els missatges que ens ofereixen la publicitat, el cinema o la 

televisió.  

• Analitzar els diferents medis àudiovisuals aplicables a l’àmbit educatiu i reflexionar 

sobre les seves funcions i possibilitats didàctiques a l’educació infantil, a l'educació 

especial o a l’educació física..  

• Conèixer els components bàsics d’aquests mitjans tecnològics, comprendre el seu 

funcionament i saber utilitzar les seves funcions bàsiques.  

• Dissenyar materials didàctics en suport vídeo mitjançant l’ús de càmeres digitals i 

l’ordinador.  

• Desenvolupar el criteri professional dels estudiants per facilitar la presa de decisions 

sobre l'ús dels mitjans àudiovisuals a diferents contextos d'ensenyament i 

aprenentatge.  

 

Temari 

• El paper educatiu i didàctic dels mitjans de comunicació de masses.  

• Hores d’exposició a la televisió i importància dels mitjans a l’educació.  

• Aplicacions educatives dels mitjans de comunicació àudiovisuals  

• Usos del vídeo a l’escola  

• Tipologia del vídeo educatiu  

• Reflexió sobre la producció real dels productes àudiovisuals educatius  



• Influència dels mitjans àudiovisuals a la percepció de la realitat. Societat, 

educació i comunicació àudiovisual .  

• El concepte de la realitat als mitjans àudiovisuals  

• Similituds i diferències entre ficció i realitat  

• Llenguatge àudiovisual  

• Aspectes sintàctics: L’enquadrament, concepte de pla i tipologia de plans, 

moviments de càmera, angulació, la composició, la profunditat de camp, la 

distància focal, la il·luminació, el ritme, temperatura i colors, transicions visuals.  

• Els components semàntics.  

• Elements morfosintàctics, recursos estilístics i didàctics  

• Tecnologia àudiovisual  

• La càmera de vídeo  

• L’edició de vídeo  

• Vídeo digital amb i-movie  

• El guió  

• El procés d’elaboració del guió  

• Característiques específiques dels guions per a programes educatius. 

Elaboració de la guia didàctica  

 

Metodologia 

• El desenvolupament de les sessions combinarà exposicions de temes per part 

del professor, debats basats en comentaris sobre articles relacionats amb la 

matèria i visió de la televisió, i pràctiques realitzades amb una càmera per 

enregistrar vídeo i un ordinador Apple per la seva edició.  

 

Avaluació 

o L’avaluació de l’aprofitament de l’assignatura serà continuada al llarg de totes 

les sessions.  

o Aspectes a considerar i la seva valoració:  

o Participació i assistència a classe  

o Treballs individuals  

o Treball en grup  

o Examen teòric  
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