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RESUM PROJECTE – TREBALL FINAL DE GRAU                                  ANNA MILANS 

PROPOSTA EDUCATIVA: IMPLANTACIÓ DE LA TELEVISIÓ AL CICLE SUPERIOR DE L’ESCOLA 

ANNEXA (GIRONA) 

La Implantació de la Televisió al Cicle Superior de l’Escola Annexa de Girona és un projecte 

de caire periodístic  i educatiu. El que pretén aconseguir principalment és que una classe 

de  6è  de  primària  (nens  i  nenes  d’11  i  12  anys)  utilitzi  la  televisió  com  a  mitjà  de 

comunicació  per  ajudar  als  alumnes  a  millorar  en  diversos  aspectes  com:  potenciar 

l’expressió  oral  i  escrita, millorar  l’ús  de  les  noves  tecnologies  audiovisuals  i  en  línia, 

repassar els continguts apresos en les diferents assignatures del curs, aprendre a treballar 

en  equip,  aconseguir  una  bona  organització,  aprendre  a  seleccionar  la  informació més 

destacada,i,  finalment, donar als alumnes  l’oportunitat de que coneguin  les  rutines dels 

mitjans de comunicació. En definitiva,  la  idea del projecte proposat, és que a partir de  la 

realització  d’una  televisió  en  línia  (distribuïda  a  través  d’un  bloc  gestionat  per  tota  la 

classe)  els  alumnes  treballin  competències  (marcades  pel  Currículum  Educatiu)  d’una 

manera transversal. A més, el projecte  ja està pensat per  implantar el curs que ve 2014‐

2015 amb poc equipament tècnic i un temps de producció adequat al ritme dels trimestres 

escolars.  Pretén  ser  un  projecte  realista,  llest  per  dur  a  terme,  amb  les  tasques molt 

delimitades  i sense oferir a l’escola gaires entrebancs en la implantació. 

El projecte, que enllaça el món del periodisme amb el món de l’educació, és la combinació 

dels meus àmbits d’actuació professional. Crec que des del món educatiu (en aquest cas, 

sempre parlant de  l’educació  formal  reglada per  la Generalitat de Catalunya)  es poden 

aprofitar  el  periodisme  i  la  comunicació  per  treballar  aspectes  educatius  amb  una 

metodologia  i  una manera  d’actuació  diferent  a  l’ordinària.  L’elaboració  d’una  notícia, 

d’una  entrevista,  d’un  reportatge,  d’un  debat,  etc,  permet  als  alumnes  treballar  d’una 

manera  transversal  les  competències marcades pel Currículum Educatiu.   És  interessant 

estudiar  les possibles combinacions que hi pot haver entre el periodisme  i  l’educació per 

tal  d’aconseguir  diferents  projectes  aptes  per  a  dur  a  terme  en  centres  educatius 

(d’educació primària o d’educació secundària).  

Dins el projecte  s’expliquen  algunes  iniciatives que  s’han  impulsat des del portal digital 

Wilaweb  i el portal Edu365.cat com  l’elaboració d’un diari en  línia anomenat El Diari de 



l’Escola  o  un  recull  de  diferents  notícies  televisades  per  escoles  d’arreu  de  Catalunya 

anomenat Escoles en Xarxa. Tots dos són recursos educatius en  línia pensats,  tant per a 

mestres com per a alumnes de totes  les edats, amb ganes de col∙laborar aportant el seu 

granet de sorra  ja sigui amb  l’elaboració d’una notícia, d’un reportatge, etc. Primer es va 

crear el Diari de l’Escola i posteriorment, uns anys més tard, el projecte Escoles en Xarxa. 

Després de què funcionés el diari en línia es va trobar necessari enganar el projecte de les 

Escoles en Xarxa per tal d’impulsar el periodisme digital a les escoles. En el diari mancava 

l’ús del creixent periodisme audiovisual. Els dos exemples esmentats m’han servit com a 

referència per adaptar algunes idees al projecte de la televisió de l’escola Annexa. 

El projecte “Implantació de la televisió al cicle superior de l’escola Annexa de Girona” està 

pensat per implantar la televisió als alumnes de 6è d’una escola pública de Girona (Annexa 

– Joan Puigbert) de 450 alumnes. L’escola no ha estat escollida de forma aleatòria sinó que 

ho ha estat per la seva llarga experiència amb l’ús dels mitjans de comunicació a les aules. 

L’Annexa  té actualment dos mitjans de comunicació  funcionant  i col∙labora en  la  revista 

d’escoles públiques de Girona (el Tarlà). La revista pròpia de l’escola s’anomena Petjades i 

porta publicant‐se des de fa més de 30 anys. A més,  l’Annexa fa ràdio des de fa 20 anys. 

Ràdio Annexa tira endavant gràcies als nens i nenes de 6è de l’escola. Durant la setmana, 

entre les classes de català i les classes d’informàtica, realitzen el guió i cada divendres de 

15:00 a 15:30 hores surten en antena. Vaig tenir  la sort de poder veure un programa en 

directe  i em vaig sorprendre molt. Eren 7 alumnes dins  l’aula on  fan ràdio  i el professor 

encarregat gairebé no va haver d’intervenir sinó que tot sols es van encarregar d’obrir els 

micròfons  i fer proves, d’obrir  l’ordinador per gravar amb  l’Audacity,  i d’iniciar  la ràdio a 

l’hora que tocava. Hi havia 2 tècnics i 5 locutors. Aquests últims van cometre alguns errors 

alhora de  llegir el  seu  text però de  seguida  rectificaven  i  locutaven amb el  to  i el  ritme 

correctes. Vaig notar que l’aprenentatge que es vivia dins d’aquella aula era constant i en 

molts àmbits: expressió oral  i escrita  (ja que prèviament han de  fer el guió), autocrítica, 

companyeris‐me,    treball  en  equip, noves  tecnologies,  etc.   A partir d’aquest punt  vaig 

veure encara més necessari  la  implantació de  la  televisió com a eina per millorar alguns 

aspectes educatius. 

L’Escola Annexa destaca  a  la  ciutat per  ser un  centre educatiu  amb una  línia pròpia de 

caràcter  innovador  i d’una gran  incidència  social. És una escola  integradora  i arrelada a 



l’entorn.  La  implantació de  la  televisió, que  seria en  línia,  ja que  les peces  informatives 

sortiren al final de cada trimestre penjades en un bloc gestionat pels mateixos alumnes, es 

duria a  terme en aquesta escola on el  tema dels mitjans de comunicació  ja hi està molt 

arrelat. 

Perquè  la  televisió? He  escollit  la  implantació  de  la  televisió  perquè  és  l’únic mitjà  de 

comunicació  que  faltava  a  l’escola  i  crec  que  tots  els  aspectes  que  poden  treballar  els 

alumnes,  ja  sigui de manera directa com de manera  indirecta,  són molt  interessants. La 

televisió, podem constatar a dia d’avui, que és un dels mitjans més arrelat en  la nostra 

societat.  La majoria  de  nens  i  nenes  d’11  i  12  anys  tenen  un  aparell  de  televisió  o  bé 

gaudeixen d’Internet a casa seva. Així doncs, els alumnes de 6è de l’escola Annexa, a part 

de  tenir una  revista  i una  ràdio, es podrien plantejar  la possibilitat d’incorporar dins del 

seu  ventall  de  mitjans,  una  televisió.  El  projecte,  està  pensat  per  dur‐se  a  terme  en 

aquesta escola de Girona però és totalment adaptable per realitzar‐se en qualsevol altre 

escola, ja que en el projecte, s’hi detallen tots els aspectes necessaris per a fer una bona 

implantació  de  la  televisió:  els  mitjans  que  es  necessitarien  (programes  informàtics, 

aules...),  la  manera  de  fer  l’horari  i  els  grups  de  treball,  les  tasques  a  realitzar  pels 

alumnes,  etc.  També  es  presenta  molt  detalladament  el  que  seria  una  proposta  de 

programació  per  a  un  curs  escolar,  en  aquest  cas  el  2014‐2015,  amb  el  nombre  de 

sessions, el dia,  l’aula, el grup d’alumnes,  les tasques que es realitzarien  i  la competència 

del  Currículum  Educatiu  que marca  la  Generalitat  de  Catalunya  que  es  treballa  en  el 

moment de cada activitat.   

La part de la presentació formal del projecte es divideix en set punts diferents: matèries a 

treballar,  mitjans  necessaris,  divisió  dels  alumnes  en  grups  de  treball,  tasques  dels 

alumnes,  proposta  de  programació  d’un  curs  escolar,  pressupost  orientatiu  i  difusió.  A 

continuació  resumiré breument de què parla cada un d’ells. Abans, cal  tenir en compte 

que seguint tots els passos ordenadament qualsevol escola podria gaudir d’una televisió a 

les  seves  aules.  La  idea  del  projecte  és  que  sigui  senzill  d’implantar  i  que  ofereixi  a 

l’Annexa i a altres escoles els mínims entrebancs possible.  

Primer de tot s’analitzen  les matèries que els alumnes podrien treballar a  la televisió. Tal 

com ja s’ha mencionat un objectiu principal del projecte és que a través de la realització de 



la televisió els alumnes repassessin els continguts d’aquelles assignatures que els hi fossin 

més costoses. El Currículum Educatiu marca les diferents competències bàsiques (dividides 

entre transversals i específiques) que els alumnes han d’adquirir abans d’acabar l’educació 

secundària obligatòria (16 anys). Tenint en compte aquest aspecte dins de  la Televisió de 

l’Annexa  es  treballarien  algunes  d’aquestes  competències:  la  comunicativa  lingüística  i 

audiovisual, l’artística i cultural, la de tractament de la informació i competència digital, la 

d’autonomia  i  iniciativa personal    i finalment  la del coneixement  i  interacció amb el món 

físic. 

Considero  que  és  important  incidir  en  el  reforç  de  les  assignatures més  costoses  pels 

alumnes, ja que així treballen en elles però d’una forma diferent. La metodologia aplicada 

per dur a  terme  la  televisió no és  l’ordinària a què estan acostumats els alumnes. En el 

projecte, després d’haver parlat amb el tutor de 6è de l’Annexa, proposo que es treballin 

les següents assignatures: l’anglès, el castellà i finalment el coneixement pel medi natural. 

Caldria, per tal de fer bé el repartiment de les assignatures, que el professor o professors 

encarregats del projecte analitzessin  les matèries que van costar més als alumnes de 6è 

durant l’any anterior. 

El següent punt del projecte recull tot els mitjans  (programa  informàtic d’edició, espais  i 

material) que es necessitarien per tal de dur a terme  la televisió a  l’escola. Pel que  fa el 

programa  informàtic d’edició de vídeo  se’n proposen diversos,  tots gratuïts  i  senzills de 

descarregar, depenen del sistema operatiu que utilitzi l’escola. En el cas de l’Annexa s’usa 

el Windows i el programa d’edició proposat és el Windows Movie Maker: molt fàcil de fer 

servir  i  totalment  apte  per  a  nens  i  nenes  d’11  i  12  anys.  Referent  als  espais  i  a  les 

infraestructures necessàries només caldria habilitar  la classe de 6è per a  fer‐hi el plató  i 

tenir disponibilitat per anar a  la classe d’informàtica a fer  l’edició dels vídeos que potser, 

també es podria dur a terme al mateix  lloc on es fa  la ràdio de  l’escola. A més d’aquests 

dos espais es contempla la possibilitat de gravar per diferents indrets del centre educatiu. 

Finalment els únics materials que farien falta per tal de començar la Televisió de l’Annexa 

són alguns materials de plàstica (cartó, pintures...) per elaborar el decorat,  la càmera, els 

micròfons, el trípode i una targeta de memòria.  



La divisió dels alumnes en grups de  treball és el  tercer punt que contempla el projecte. 

L’Annexa té 2 classes de sisè de 25 alumnes cada una. Alhora de la realització del projecte 

només m’he centrat en una classe,  ja que  la programació seria  la mateixa per cada una 

d’elles, l’únic que canviaria seria l’horari, ja que només hi ha un equip de gravació. Els 25 

alumnes quedarien repartits en quatre grups de treball (3 grups de 6 alumnes i un grup de 

7 alumnes,  ja que  són  imparells) que  serien els mateixos durant  tot el curs escolar  i els 

elaboraria  el  professor  encarregat  del  projecte.  Treballar  en  petits  grups  permetria  als 

alumnes gaudir d’una  feina totalment tutoritzada  i   personalitzada. A més  les  feines que 

preveu el projecte  com  la gravació,  l’edició de vídeos, etc, només poden  funcionar  si el 

grup  d’alumnes  és  reduït.  Cada  grup  d’alumnes  és  autònom  de  l’altre,  és  a  dir,  cada 

trimestre sortirien 4 peces  informatives, una de cada un dels grups. Tot  i així, alhora de 

treballar,  els  grups  1  i  2  i  els  grups  3  i  4  ho  farien  conjuntament  durant  dues  hores 

seguides  a  la  setmana.  El projecte  contempla un possible horari  combinant  el  taller de 

televisió amb   altres assignatures que per  força  s’han de  realitzar en horari partit,  i per 

tant,  amb  només  mitja  classe.  Cada  trimestre  els  alumnes  treballarien  un  gènere 

informatiu diferent; primer la notícia, desprès l’entrevista i finalment el reportatge.  

A continuació es detallen  les  tasques que  realitzarien els alumnes durant el projecte. La 

idea és que els nens  i nenes de 6è poguessin experimentar quina és  la  feina que  fa un 

periodista i les rutines que segueix un mitjà de comunicació. Els alumnes haurien realitzar 

durant  cada  un  dels  tres  trimestres  diferents  activitats  repartides  en  3  fases:  la 

preproducció,  la producció  i per acabar  la postproducció. Dins  la preproducció cada grup 

duria a terme un consell de redacció per tal d’escollir els temes que tractarien en  la seva 

peça informativa, una recerca d’informació per tal d’informar‐se sobre el tema i finalment 

la redacció de la notícia amb la seva posterior correcció. La fase de la producció comprèn 

dues  tasques que  s’han de  realitzar  a  la  vegada.  Són  la  gravació  i  la presentació de  les 

notícies, del  reportatge o bé  la  conducció de  l’entrevista. Aquesta  fase és  important,  ja 

que mitjançant  la  gravació  els  alumnes milloraran  l’ús  de  les  noves  tecnologies  i  altres 

aspectes com els diferents formats d’emmagatzematge, etc, i amb la presentació d’un text 

davant de càmera aprenen a expressar‐se millor oralment  i a  llegir en veu alta davant de 

més gent (punt essencial pels nens tímids i poc extrovertits, ja que els ajuda augmentar la 

seva autonomia  i  la seva autoestima). Finalment en  la fase de postproducció els alumnes 



de  6è  de  l’Annexa  haurien  de  dur  a  terme  l’edició  i  la  difusió  de  la  peça  informativa 

realitzada.  Per  una  banda,  la  part  d’edició  de  cada  trimestre  estaria més  orientada  a 

aprendre a utilitzar bé el programa  i  les diferents eines que ofereix  i no tant a editar  les 

seves pròpies  realitzacions  (ho  faria el professor),  ja que és una  tasca difícil d’elaborar  i 

més s’hi s’ha de  fer entre 6/7 alumnes. D’altra banda  la difusió sí que estaria  realitzada 

íntegrament per alumnes. Es tractaria de què aquests pengessin les notícies, etc, al bloc en 

línia  de  la  Televisió  de  l’Annexa. A més  per  tal  de  ser  un  bloc  amè  i  interactiu  s’aniria 

actualitzant amb els redactats, anècdotes, curiositats, que els alumnes volguessin mostrar 

i compartir a tots els seus espectadors.  

El  cinquè  punt  del  projecte  és  la  proposta  de  programació  d’un  curs  escolar  amb  la 

implantació de  la  televisió detallant en 3  taules diferents  les  tasques que es  realitzaran 

cada dia. Un curs escolar dura de setembre a  juny  i es divideixen en  tres  trimestres. Els 

dies  festius depenen del calendari que s’elabora des de  la Generalitat de Catalunya. Així 

doncs,  el  projecte  es  dividiria  en  3  blocs  diferents.  En  cada  un  d’ells  s’hi  treballaria  un 

gènere  informatiu:  el  primer  trimestre  les  notícies,  el  segon  trimestre  l’entrevista  i 

finalment  durant  el  tercer  trimestre  el  reportatge.  En  la  programació  proposada  s’hi 

detallen tots els dies que es realitzaria el projecte durant el curs 2014‐2015 amb les fases 

del projecte detallades i les activitats que han de realitzar cada grup d’alumnes descrites. 

Cada  trimestre  té  un  nom  diferent  característic  referent  al  què  es  treballarà;  el  primer 

trimestre  “treballen  les  notícies”;  el  segon  trimestre  “fem  una  entrevista”;  i  al  tercer 

trimestre “som reporters”. 

El pròxim apartat contempla el que podria ser un possible pressupost per tal de saber el 

què costaria la implantació del projecte. No obstant depenen dels mitjans que ja es puguin 

aprofitar  des  de  l’escola  aquest  variarà.  En  el  pressupost  es  proposa  dur  a  terme  el 

projecte amb els següents mitjans: 1 càmera de vídeo, 4 micròfons amb els seus respectius 

coixinets, 1 trípode i 1 targeta de memòria. El cost total és de 244,34€. Alhora de realitzar 

el possible pressupost he tingut en compte els aspectes de qualitat‐preu, la usabilitat per a 

nens i nenes d’11 i 12 anys i finalment he intentat que el nombre d’unitats fos l’encertada. 

Si faltessin més micròfons (tot i que el projecte no contempla la possibilitat de què hi hagi 

més  de  4  alumnes  parlant  a  la  vegada)  o  una  altra  càmera  l’escola  podria  ampliar  el 

pressupost. 



L’últim aspecte que es presenta en la proposta formal del projecte és la difusió. Aquesta és 

una part essencial del projecte,  ja que  la  idea és que  la televisió es pugui veure a través 

d’un bloc a Internet. Tenir un bloc a la xarxa permetrà els alumnes aprendre com funciona 

el món d’Internet. Les tasques que els petits periodistes haurien de realitzar serien: penjar 

les peces informatives amb un text explicant com l’han realitzat i les feines que ha fet cada 

alumne, els diferents redactats de les notícies, vídeos de prova, etc. Per tal de donar més 

eines  als  professors  que  portessin  el  projecte  he  obert  el  que  podria  ser  el  bloc  de  la 

Televisió de l’Annexa. També s’explica en el projecte el perquè de les diferents pestanyes 

que contempla el bloc i la senzillesa del mateix. Cal pensar que l’han de fer servir alumnes 

de 6è de primària  i que per aquest motiu ha de  ser clar  i  senzill. A més he elaborat un 

possible logotip per al bloc, tot i que seria bo que tant el logotip com el nom de la televisió 

l’escollissin entre tots els alumnes durant les primeres sessions del curs.  

Finalment  mencionar  que  la  metodologia  que  he  utilitzat  per  a  elaborar  el  projecte 

“Implantació  de  la  televisió  al  cicle  superior  de  l’escola  Annexa  de  Girona”  s’ha  basat 

principalment  en  l’elaboració  d’entrevistes  a  professors  i  externs  del  mateix  centre 

educatiu i a la meva experiència com a estudiant de periodisme en temes de comunicació 

(coneixença dels diferents  gèneres  informatius, periodisme  audiovisual, ús de  les noves 

tecnologies  d’Internet,  programes  d’edició  i  de  disseny,  etc.).  També  he  elaborat  un 

apartat amb diferents referents teòrics sobre el tema que m’ha servit per establir alguns 

criteris com la forma d’organització dels grups o les tasques a realitzar amb els mateixos. 
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2. INTRODUCCIÓ  

A continuació explicaré breument en què consistirà el meu treball de fi de grau. Primer de tot, 

cal tenir en compte, que és tracta d’un projecte professional, és a dir, presento una  idea amb 

una possible aplicació a posteriori. Alhora de presentar un projecte és necessari emfatitzar en 

aspectes concrets com  la definició detallada de  la proposta,  la difusió o  finalment un possible 

pressupost orientatiu. 

Educació  i periodisme. La meva  idea és enllaçar aquests dos mons que des de  ja fa molts anys 

estan presents tant en  la meva vida professional com en  la meva vida diària  i personal; són  les 

meves dues passions.  S’han dut  a  terme pocs projectes enllaçant els dos  àmbits  (sobretot el 

tema de la televisió en l’àmbit del periodisme a les escoles) i crec que seria interessant incidir‐hi, 

ja que els dos es poden complementar mútuament arribant a   aconseguir millors resultats pel 

que  fa  la  manera  d’educar.  L’educació  seria  més  directa,  més  participativa  i  diferent  de 

l’habitual. Els alumnes podrien arribar a conèixer millor el que és periodisme, com funcionen les 

noves tecnologies i com són les rutines actuals dels mitjans de comunicació. 

El projecte, anomenat “Annexa Televisió – la TV de tots”, pretén implantar la televisió, un mitjà 

de comunicació totalment present en les nostres vides diàries amb una gran incidència social, en 

una escola pública de Girona com a eina educativa per millorar determinats aspectes treballats 

pels nens i nenes durant el curs. La televisió seria en línia, ja que el projecte preveu que és pugui 

visualitzar a través d’un bloc a Internet gestionat per els mateixos alumnes. 

L’escola escollida per a dur a terme el projecte de televisió en  línia distribuïda per  Internet ha 

sigut  l’Annexa de Girona, un  centre públic de  la  ciutat que  acull  alumnes de P3  fins  a 6è de 

primària.  És  una  escola  de  barri,  propera  i  acollidora.  Al  cos  del  treball  detallaré  les 

característiques de l’escola i del grup d’edat en què es durà a terme el projecte, alumnes de 6è 

de primària. 

Considero  que  amb  la  realització  d’un  programa  informatiu,  d’una  entrevista  o  bé  d’un 

reportatge, amb  la posterior edició  i difusió, els nens  i nenes de 6è de  l’escola Annexa podrien 

augmentar el  seu  coneixement en  les diferents àrees  competencials que marca el  currículum 

educatiu que han de seguir. És un projecte interdisciplinari en el qual es desenvoluparan tot tipus 

de competències de manera transversal.  
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Els objectius plantejats des del projecte són: 

 Potenciar l’expressió oral i escrita. 

 Millorar l’ús i el potencial de les noves tecnologies audiovisuals en línia. 

 Repassar els continguts apresos en les diferents assignatures del curs. 

 Augmentar el treball en equip. 

 Aconseguir una bona organització. 

 Aprendre a seleccionar la informació més destacada. 

 Donar a conèixer als alumnes les rutines dels mitjans de comunicació. 

Més endavant especificaré com podria ser la possible programació d’un curs escolar a l’Annexa 

amb la implantació de la televisió com un mètode de treball normalitzat, i també, mencionaré el 

què podria ser un pressupost vàlid i com fer‐ne una difusió eficaç. 

Considero  que  la  implantació  d’aquest  mètode  de  treball  pot  ajudar  considerablement  als 

alumnes a millorar aspectes educatius, que, potser, manquen amb l’ús d’altres metodologies de 

treball. També especificaré quina metodologia concreta proposo jo per dur a terme la Televisió 

de l’Annexa. 

El projecte “Annexa Televisió – la TV de tots” el proposo com a estudiant de periodisme i no com 

una  professora  d’educació  primària  o  una  experta  en  el  tema. Qualsevol  aspecte  podria  ser 

modificat o matisat per la mateixa escola. És un projecte senzill, concís i molt detallat, ja que la 

intenció  és que  estigui  llest  per  implantar  el  curs  següent  (2014‐2015)  d’una manera  ràpida. 

Pretén ser clar  i orientatiu  llest per dur a terme en el centre educatiu, però també, mal∙leable 

per si alguna altra escola el volgués implantar.   

Per  realitzar el  treball he  seguit una metodologia basada en  la  realització d’entrevistes, en el 

meu  coneixement  sobre el  tema  com a estudiant de periodisme  i  finalment a partir d’alguns 

referents  teòrics  que  m’han  ajudat  a  sustentar  la  meva  idea  de  projecte.  Pel  que  fa  les 

entrevistes primer de tot vaig parlar amb la Neus Garriga, mestre de ciències socials de l’escola 
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Turó del Cargol de Barcelona que l’any 2009/2010 va guanyar el Premi del CAC1 a la Investigació 

sobre  comunicació  audiovisual  amb  el  projecte  “Com  comuniquem  les  nostres  notícies” 

realitzant amb la seva classe un telenotícies. La Carla Mitjà, alumne de quart d’Educació Primària 

de  la Universitat Ramon  Llull,  em  va  explicar que durant  la  seva estada de pràctiques  en un 

centre educatiu va elaborar un projecte anomenat “La  televisió dels Roures” amb alumnes de 

segon de primària. Tot  i que el projecte de  l’Annexa va destinat a alumnes de 6è de primària 

l’entrevista  em  va  servir  per  tenir  en  compte  algunes  directrius  alhora  de  dur  a  terme  la 

proposta de projecte. Finalment vaig entrevistar a dos membres de l’Escola de l’Annexa. La Clara 

Sales és  la directora del centre  i em va explicar com funcionava tot el tema de  la ràdio  i em va 

fer un  tour per  l’escola.  També  em  va parlar  sobre  com de positivament  influeix  la  ràdio  en 

l’aprenentatge dels alumnes. L’altre professor del centre implicat és l’Àngel Vergés, tutor de 6è i 

encarregat de  la “Ràdio Annexa”. Ell em va orientar sobre  les assignatures que podrien tractar 

en  la televisió  i em va detallar quina era  la rutina de realització de  la ràdio pel que  fa el tema 

dels  guions,  la  feina  de  cada  alumne,  les  seccions,  etc.  A  part  de  les  trobades  la  meva 

experiència com estudiant de periodisme també m’ha sigut molt útil alhora de pensar i engegar 

la redacció del treball.  

Tot  i que  l’elaboració d’un projecte no demana un marc  teòric estricte a continuació  faré una 

breu  exposició  de  diferents  referents  teòrics,  acadèmics  i  metodològics  per  tal  de 

contextualitzar la utilitat del projecte i justificar el  perquè del mateix.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 CAC: Consell de l’Audiovisual de Catalunya. 
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3. REFERENTS TEÒRICS, ACADÈMICS I METODOLÒGICS 

Des de fa anys moltes escoles d’educació primària de Catalunya opten per dur a terme un diari 

on  els  redactors,  els  maquetadors,  els  entrevistadors  i  els  investigadors  d’informació  són 

íntegrament alumnes que, seguits per un o diversos professors, fan que cada més o dos mesos 

s’imprimeixi  la  revista  de  l’escola  o  surti,  des  de  fa  pocs  anys,  en  format  electrònic.  Aquest 

treball aporta als alumnes una millora en certs aspectes educatius com: el treball en equip,  la 

redacció, l’ortografia, l’organització, aprendre a resumir o conèixer bé la rutina d’un mitjà, entre 

d’altres. Està demostrat que l’elaboració d’aquest tipus de metodologia ajuda als nens i nenes a 

adquirir nous coneixements des d’una altra  forma de  treball que no és  l’ordinària. A més, cal 

tenir en compte que el  sistema educatiu està canviant  i que cal buscar  solucions  i  sortides al 

problema  per  aprendre  d’una manera  diferent  i més  profitosa. Aquest  aspecte  ja  va  quedar 

palès  en  l’obertura  del  I  Congrés  Internacional  de  “Comunicació  i  Educació:  Estratègies 

d’Alfabetització Mediàtica” celebrat a  la Universitat Autònoma de Barcelona al maig del 20112: 

“El  sistema  educatiu  enfronta  profunds  interrogants  davant  la  lentitud  amb  què  intenta 

respondre a les noves exigències de formació on el concepte mateix d’alfabetització ha passat de 

referir‐se només a les capacitats de llegir i escriure per avarcar competències relacionades amb 

l’accés, l’ús i la participació de la informàtica i les TIC”. 

Segons Neus Garriga, professora de l’escola Turó del Cargol de Barcelona i usuària habitual dels 

mitjans  de  comunicació  a  classe,  explica:  “l’alumnat  aprèn molt més  si  es  parteix  dels  seus 

interessos, del seu món real, si aprèn amb interacció amb els altres i comunicant les seves idees i 

coneixements  a  través  de  l’ús  dels  mitjans  de  comunicació”.  Que  els  diferents  mitjans  de 

comunicació estan a  la vida diària dels  infants és un fet  i no té gaire sentit que no s’utilitzin o 

s’utilitzin poc.  

Cinto Niqui, Doctor en Comunicació Audiovisual, explica en llibre La comunicación es vida3: “en 

el segle XXI no és agosarat afirmar que la cultura audiovisual és una part important de la cultura 

general de la societat i l’educació mediàtica, per tant, és una dimensió essencial de la ciutadania 

d’avui”.  Treballar  aquests  aspectes  des  de  l’educació  primària  ajudarà  a  créixer  les  noves 

generacions amb més coneixement i aptituds sobre el tema. La Neus Garriga diu que cada dia és 
                                                            

2Niqui, C. (2011) La comunicación es vida. Barcelona. Editorial: UOC. Pàgina: 117. 
 
3Niqui, C. (2011) La comunicación es vida. Barcelona. Editorial:UOC. Pàgina: 117. 
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més corrent lligar la manera de treballar a les aules amb els mitjans de comunicació i les noves 

eines audiovisuals per una  raó molt obvia: “el professorat  jove que s’integra actualment a  les 

aules  ja ha viscut  immers en el món de  les noves  tecnologies  i esta molt  format  i habituat en 

aquest camp”. 

En aquest  sentit  la Carla Mitjà, alumne de quart d’Educació Primària de  la Universitat Ramon 

Llull, ajuda a constatar mitjançant  l’elaboració del seu projecte de pràctiques “La Televisió dels 

Roures”4  l’última citació de  la Neus Garriga. La Carla va elaborar amb una classe de segon de 

primària  una  televisió  on  els mateixos  alumnes  eren  els  encarregats  d’explicar  les  diferents 

tasques  que  es  realitzaven  a  l’escola.  El  que  va  animar  a  la  futura  professora  a  treballar  els 

mitjans de comunicació en  la unitat de programació que ella mateixa va elaborar va ser el  fet 

que “els alumnes es troben en una edat en què  ja comencen a tenir contacte amb els diferents 

mitjans i cal que coneguin bé les seves característiques i les seves rutines”. La Carla va començar 

el  projecte  treballant  de  manera  més  general  a  més  concreta:  primer  va  fer  una  sessió 

introductòria  per  saber  els  coneixements  que  tenien  els  alumnes  sobre  els  mitjans  de 

comunicació  i en  les següents sessions els alumnes  ja van elaborar els guions per  fer el vídeo 

final de la “Televisió dels Roures”. Aquest vídeo el van realitzar i gravar entre tota la classe però 

l’edició final la va dur a terme la Carla, ja que no quedaven suficients sessions per fer‐ho i al ser 

alumnes de segon de primària el tema de l’edició era difícil de treballar. En aquest sentit, doncs, 

els coneixements en noves tecnologies de la Carla van ser molt importants perquè el projecte és 

pogués acabar a  temps  i el poguessin veure  tant els alumnes com els seus pares  i  la  resta de 

l’escola. 

Jean Jacques Rosseau, filòsof francès, parla d’aprendre o adquirir nous coneixements a partir de 

l’experiència. Així doncs, l’infant ha d’experimentar i interactuar per entendre i conèixer‐se a ell 

mateix  i al medi que  l’envolta. Per això,  la majoria d’activitats del projecte d’implantació de  la 

televisió a  l’escola Annexa de Girona, aniran orientades cap a  l’observació  i a  l’experimentació 

en primera persona: com actua un periodista, com ha de gravar un càmera, perquè ho fa i com, 

etc. “L’ús dels mitjans a l’escola ajuda als alumnes a potenciar les competències d’aprendre a ser 

i actuar de manera autònoma, aprendre a pensar, comunicar  i a  tenir  iniciativa‐ Neus Garriga 

                                                            
4 La Televisió dels Roures: https://www.youtube.com/watch?v=slOcOg7d‐w4 [Consultada 16/04/2014] 
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continua‐ també potencia la competència comunicativa lingüística i audiovisual, relacionats amb 

les diferents competències que s’han d’assolir en les diverses àrees d’aprenentatge”.  

Garriga  parla  d’autonomia  i  aquest  concepte  és  essencial  en  el  projecte  d’implantació  de  la 

televisió a l’Escola Annexa. L’educació actual és una educació centrada en l’infant, aquest és un 

ésser en  si mateix  i com a  tal ha d’aprendre a desenvolupar  les capacitats pròpies de  la  seva 

edat. Així doncs cal tenir en compte que l’autonomia de cada alumne es va construint a mesura 

que ells mateixos són protagonistes del seu aprenentatge i del seu coneixement. 

D’exemples de periodisme a l’aula en podem trobar de diversos tipus però el més corrent és el 

del diari de  l’escola. Des del mitjà digital VilaWeb  i el portal Edu365.cat5 es va  impulsar  l’any 

2002 el Diari de l’escola de VilaWeb6 ocupant temps acadèmic i escolar als alumnes de diferents 

escoles de Catalunya. El projecte és un  recurs educatiu en  línia pensat per alumnes  i mestres 

d’educació primària i secundària que es va actualitzant cada setmana amb notícies i reportatges 

d’actualitat. 

Cada escola adapta el projecte a les seves pròpies necessitats i l’aprofita amb diferents finalitats 

però bàsicament serveix als alumnes per millorar la redacció (tots els aspectes relacionats amb 

l’escriptura)  i  també  per  a  conèixer millor  l’actualitat  que  els  envolta  i  el món  de  les  noves 

tecnologies.  Patrici  Batalla,  professor  de  l’escola  Puig  d’Esparreguera,  explica  a VilaWeb7:  “el 

projecte  permet  satisfer  la  diversitat  d’interessos  i  de  ritmes  d’aprenentatge[...].Hi  ha molts 

alumnes que es sorprenen positivament de la varietat de vincles i s’adonen que hi ha moltes més 

fonts  d’informació,  a  banda  de  la  Viquipèdia”.  El  Diari  de  l’Escola  de  Vilaweb  publica  tres 

reportatges d’actualitat cada setmana, en el qual s’hi enllacen vincles (els alumnes cerquen més 

informació  a  la  xarxa),  curiositats  o  anècdotes  sobre  el  tema  i  tres  qüestions  relacionades. 

L’exemple plasmat de periodisme  escrit  a Vilaweb  es porta  a  terme,  a més petita  escala,  en 

moltes escoles de primària  i de secundària d’arreu de Catalunya. Fer un diari de  l’escola és un 

mètode senzill de treballar els continguts d’una manera diferent. A molts centres educatius hi ha 

                                                            
5 Portal del Departament d'Educació per a pares i alumnes, amb notícies, agenda, novetats, canals, xats i apartats pels 

diferents nivells educatius. 

 
6http://www.vilaweb.cat/www/diariescola/ [Consultada 12/02/2014] 
 
7 http://www.vilaweb.cat/noticia/3842101/20110201/diari‐lescola‐periodisme‐digital‐adrecat‐escoles.html 
[Consultada 12/02/2014] 
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molts professors amb ganes de  tirar‐ho endavant,  ja que no es necessiten mitjans específics, 

només ganes d’escriure i d’aprendre. 

L’aspecte a destacar de tot  l’escrit fins al moment manca en  l’ús  i el coneixement del creixent 

periodisme  en  xarxa  i  del  periodisme  audiovisual. Des  de VilaWeb  es  va  impulsar  l’any  2004 

“Escoles en Xarxa”, un projecte de periodisme digital a les aules, amb un total de 111 centres de 

primària i 235 de secundària inscrits al cap de 6 anys (2010). El projecte, tot i que és minoritari 

pel que fa les escoles de primària i s’actualitza molt poc, ajuda a constatar que vegada augmenta 

més  l’ús  dels mitjans  de  comunicació  a  les  aules  i  és  interessant  que  els  infants,  a  part  de 

treballar amb el diari de l’escola, optin per dur a terme una televisió o una ràdio. Patrici Batalla 

explica  en  l’article  Periodisme  digital  a  l’escola8  que:  “La  comunitat  educativa  no  pot  restar 

perplexa  davant  de  tants  canvis  sinó  que  ha  de  posar  la mirada  en  la mateixa  direcció.   Les 

generacions de nois  i noies que tenim als centres educatius són usuaris digitals  i ens plantegen 

nous reptes als professionals que compartim amb ells l’accés al coneixement en múltiples xarxes 

d’informació i comunicació”. 

És aquí on crec que el meu projecte ajudarà a l’Escola Annexa de Girona a introduir la televisió 

com a eina per millorar determinats aspectes educatius que no es  treballen ni amb el diari ni 

amb la ràdio que fan a l’escola. La Neus Garriga, respecte a aquest tema, explica: “Una vegada 

fetes  les diferents notícies o articles pels diaris vam veure que, si fèiem un telenotícies, podíem 

potenciar l'expressió oral, expressió corporal, plàstica i audiovisual”. Així doncs la implantació de 

la televisió també ajudarà als alumnes a millorar i, fins i tot a descobrir, alguns aspectes tècnics 

de realització d’àudio i de vídeo. Les noves eines tecnològiques i la rapidesa en què es presenten 

les noves vies de comunicació com  l’Internet ajuden cada vegada més a potenciar el fet de fer 

televisió a les escoles en comptes de ràdio o premsa escrita.  

L’auge  dels  blocs  en  línia  i  de  les múltiples  opcions  alhora  de  penjar  vídeos  a  la  xarxa  o  bé 

d’enviar‐los  per  diferents  plataformes  ajuda  a  modernitzar  la  visió  de  l´ús  dels  mitjans  de 

comunicació. Una modernització que jo presento en forma de televisió, ja que s’exploten totes 

aquestes eines citades a més d’altres com aprendre  l’edició en vídeo, els diferents  formats de 

compressió o l’ús de càmeres de vídeo. 

                                                            
8 Batalla, P. (2010). Periodisme digital a l’escola. Escola Catalana. Número: 462. Pàgina: 37‐39. 
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El concepte de metodologia designa aquell conjunt de mètodes o processos que serveixen per 

arribar  a  complir  un  objectiu  final.  En  definitiva  són  diversos  procediments  que marquen  al 

camí a seguir d’una manera concreta i acurada. 

La metodologia que proposo utilitzar per dur a terme el projecte de l’Annexa Televisió és la de 

treballar en grups heterogenis i de manera cooperativa per tal de què als alumnes experimentin 

que és el  treball en equip  i aprenguin que, potenciant  les millors característiques de cada un 

d’ells,  i, ajudant‐se als uns als altres, s’acaba aconseguint  l’objectiu marcat d’una manera més 

beneficiaria per a tots. 

El  paper  que  proposo  a  seguir  pel professor  o  la  professora  encarregada  de  dur  a  terme  el 

projecte  dins  del  centre  educatius  és  el  de  guiar  i  ajudar  en  tot moment  als  alumnes,  però 

sempre,  deixant‐los  experimentar  i  reflexionar  a  ells mateixos  a  partir  de  les  experiències 

viscudes ja sigui en la creació d’una notícia, un reportatge, o bé una entrevista. Considero que 

els tres gèneres periodístics escollits  (cada trimestre escolar se’n treballarà un) permetran als 

alumnes  aprendre  amb  una  altra metodologia  que  no  és  l’ordinària  a  l’escola.  Els  permetrà 

treballar aspectes com la redacció, l’ortografia o la síntesi però en comptes de treballar‐ho des 

de l’aula podran fer‐ho a “peu de carrer” investigant, buscant la informació per diferents webs 

o bé preguntant per l’escola a altres alumnes o professors.  

Tal  com  ja  he mencionat  anteriorment  el  que  pretén  “Annexa  Televisió  –  la  TV  de  tots”  és 

millorar aspectes de  les assignatures treballades durant el curs però seguint una metodologia 

educativa diferent.  
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4. PRESENTACIÓ FORMAL DEL PROJECTE 

 

4.1 A QUI VA DIRIGIT?  

L’escola Annexa està situada al barri de  les Pedreres de Girona. És una escola pública que 

acull infants de P3 fins a 6è de primària, un total 450 alumnes (2 línies per curs). Segons el 

Projecte  Educatiu  del  centre  es  defineixen  com:  “una  escola  catalana  en  llengua  i 

continguts,  plenament  integrada  en  l’entorn,  arrelada  en  el  context  històric  propi”. 

Potencien els valors ètics com la democràcia, la llibertat, la solidaritat, i la voluntat d’incidir 

positivament en el respecte  i  la conservació per  l’entorn del medi natural. En definitiva, és 

una escola integradora i arrelada a l’entorn. 

L’Annexa  destaca  a  la  ciutat  per  tenir  una  línia  educativa pròpia  amb molt  de  caràcter  i 

incidència  social.  És  altament  participativa  tant  pel  que  fa  internament  (dins  la mateixa 

escola) com externament (amb altres centres de Girona o província). Col∙labora en la revista 

d’escoles públiques de Girona  “El Tarlà”9 que va néixer  l’any 1990, a part,  té una  revista 

pròpia anomenada “Petjades”10 des de fa més de 30 anys  i finalment tots els nens  i nenes 

del cicle superior (els de 6è de primària) porten endavant una ràdio que tota l’escola escolta 

cada divendres de 15.00 a 15:30 hores: “Ràdio Annexa”11 des de fa 20 anys. 

La  implantació de  la televisió, doncs, es duria a terme en aquesta escola, on ja tenen molt 

per mà el tema d’utilitzar els mitjans de comunicació com una eina educativa bàsica. El curs 

escollit per dur a terme el projecte seria el grup de sisè (cicle superior) compost per dues 

classes de 25 alumnes  (només es realitzarà  la proposta de programació per una classe,  ja 

que per l’altre s’aplicarien els mateixos passos i les mateixes directrius). Els alumnes serien 

                                                            
9 El Tarlà és la Revista de les Escoles Públiques de Girona i va néixer l’any 1990. Els objectius que va pretendre divulgar 

des de  la seva fundació van ser millorar  i consolidar  la  llengua catalana en  la seva vessant comunicativa  i fomentar el 

coneixement  i  les relacions entre els centres escolars dels diferents barris de  la ciutat. El nom prové d’un personatge 

molt  conegut  i  significatiu  de Girona  i  els  continguts  principals  de  la  revista  són:  editorial,  notícies,  escoles,  barris, 

entrevista, racó literari, retalls i bústia, entreteniments i el tema. 

10 La Revista Petjades s’edita trimestralment amb aportacions de tots els cursos i l’edició i coordinació dels alumnes de 

6è.  Enllaç  de  l’última  edició  que  ha  sortit:  https://sites.google.com/site/ceipannexajp/revista‐petjades  [Consultada 

12/05/2014] 

 
11  Veure apartat 4.2 del projecte. 
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els encarregats, durant tot el curs 2014‐2015, de tirar endavant “Annexa Televisió – la TV de 

tots”.  

La  televisió es duria a  terme en una aula de  l’escola habilitada adequadament  i  l’edició  i 

difusió és  faria des de  l’espai que  ja té  l’escola per  fer‐ho amb  la ràdio. Una particularitat 

que té  l’últim curs (6è) és que el següent any  ja van a  l’institut  i han de canviar de centre 

educatiu. Així doncs, cal incidir de manera especial en les últimes matèries treballades i en 

el treball i la cohesió de grup. Un punt clau que pretén aconseguir el projecte d’implantació 

de la televisió a l’escola. 
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4.2 RÀDIO ANNEXA  

No podem  implantar  la televisió de  l’Annexa sense abans parlar del mitjà de comunicació 

propi  que  ja  té  l’escola:  la  “Ràdio  Annexa”.  Aquesta,  segons  defineixen  els  mateixos 

alumnes de 6è de primària, nens  i nens d’11  i 12 anys: “és  la veu dels alumnes: nosaltres 

redactem, expliquem, escoltem les notícies i  fem els programes de ràdio”. 

És un projecte amb molt de recorregut dins  l’escola, porta 20 anys  funcionant. Tal com  ja 

s’ha mencionat, els encarregats de portar‐lo a terme són tots els alumnes de 6è, tot i que, a 

vegades,  la  ràdio  rep  intervencions  d’altres  cursos.  Tenen  un  horari  fixa  dedicat 

exclusivament  a  la  ràdio  tots  els  divendres,  ja  que  és  com  una  assignatura més. Durant 

l’hora de l’emissió, tota l’escola l’escolta i cada classe parla del que s’ha explicat amb el seu 

professor  respectiu. Així doncs  serveix d’eina per  recordar continguts  i comentar amb els 

alumnes esdeveniments que s’han dut a terme sobretot dins de l’escola. 

Pel que  fa  les  competències, els alumnes  treballen  la  llengua oral  i escrita en un  context 

funcional,  és  a  dir,  són  ells  mateixos  els  que  redacten  les  notícies,  les  resumeixen  i 

posteriorment  les  locuten12 (tot amb  la supervisió d’un professor). La part tècnica d’edició 

(Audacity13)  i  la part posterior de difusió al bloc de  l’escola perquè pares, mares  i familiars 

ho puguin escoltar mitjançant els podcasts que hi pengen, ho fa un professor extern que els 

ajuda. 

Un aspecte que jo proposaria a millorar de “Ràdio Annexa” és el d’aprofundir més en temes 

relacionats  amb  assignatures.  La  ràdio  que  els  alumnes  fan  treballa  principalment  amb 

notícies del diari que han passat a Girona i amb esdeveniments que està preparant o han fet 

a l’escola com la Castanyada o el Concert de Nadal. Així doncs, jo aprofitaria la implantació 

de  la televisió per millorar aquest aspecte, és a dir, la televisió serviria perquè els alumnes 

repassessin  temes  d’assignatures  i  no  tant  perquè  parlessin  sobre  notícies  de  Girona  o 

                                                            
12  Exemple de  guió  ràdio  annexa http://issuu.com/annexagirona/docs/guio9  [Consultada 10/02/2014]: Aquest  enllaç 

correspon el guió del programa de  la  ràdio Annexa del dia 17 de gener del 2014. Hi podem veure  com els alumnes 

s’estructuren el programa mitjançant diferents apartats: per senyalar que sonarà la sintonia hi ha una icona d’una clau 

de sol, per dir el nom de la secció hi ha el número de l’apartat i seguidament el títol de la mateixa i finalment per saber 

quin alumne parla hi ha el seu nom escrit i el que dirà. A més, el guió està vestit amb imatges de les diferents notícies 

que els alumnes van locutant. 

13  L’Audacity és un programa que permet gravar i editar sons lliures, de codi obert i multiplataforma. Està disponible 

per sistema operatiu Windows, Mac o Linux. Es pot descarregar gratuïtament de la xarxa. 
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esdeveniments  de  l’escola.  Aquí  doncs,  cal  pensar  que  l’escola  tindria  dos  mitjans  de 

comunicació però que  cada un  treballaria aspectes diferents  i així no es  suplantarien. Els 

alumnes podrien utilitzar les rutines que ja tenen establertes per fer la ràdio, per elaborar la 

televisió. 
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4.3 IMPLANTACIÓ DE LA TELEVISIÓ 

 

4.3.1 MATÈRIES A TREBALLAR  

La  Generalitat  de  Catalunya  és  l’encarregada,  des  del  Departament  d’Ensenyament, 

d’elaborar el Currículum Educatiu (CE). Aquest conté el conjunt de competències bàsiques, 

dels  continguts  i  dels  criteris  amb què  s’avaluen  cada  una  de  les matèries  del  programa 

educatiu. El regeix el “Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels 

ensenyaments de l’educació secundària obligatòria”14. 

El Currículum Educatiu es divideix en vuit competències bàsiques que són l’eix vertebrador 

del tot el procés educatiu15. L’alumnat ha de finalitzar l’educació obligatòria (16 anys) amb 

l’assoliment de totes elles. Trobem dos grups de competències bàsiques:  les transversals  i 

les  específiques.  Per  una  banda,  les  competències  transversals  són  la  base  del 

desenvolupament personal i de la construcció del coneixement, entre les que cal destacar: 

les comunicatives,  les metodològiques  i  les personals. Per  l’altra banda,  les competències 

específiques  se  centren  a  aprendre  a  interactuar  amb  el  món  en  què  vivim;  estan 

relacionades  amb  la  cultura  i  la  visió  general del món. En definitiva  la  finalitat del CE és 

aconseguir  que  els  alumnes  adquireixin  les  eines  necessàries  per  entendre  el món  i  que 

esdevinguin persones amb capacitat de raonament crític dins d’una societat diversa i plural. 

TAULA 1: Quadre de Competències Bàsiques. 

 

 

 
 
 

 

    

                                                            
14 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, número 4915, 29 de juny de 2007, pàgina 21870. 

http://www.gencat.cat/eadop/imatges/4917/07180108.pdf [Consultat 07/04/2014] 

 
15 Veure Taula 1: Quadre de Competències Bàsiques. 

 FONT: Currículum Educatiu Generalitat.
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Tal  com  ja  he mencionat  abans,  des  del  projecte  “Annexa  Televisió  –  la  TV  de  tots”,  es 

pretén  treballar  amb  els  continguts  de  les  diferents  assignatures  per  tal  de  què  els  hi 

serveixi  als  alumnes per  repassar‐los  i  aprofundir‐hi més.  Es miraria d’incidir en  aquelles 

assignatures  en  què  els  alumnes  anessin  més  coixos  i  els  hi  costes  més  d’entendre  o 

avançar.  Per  aquest  motiu  proposaria  als  professors  encerregats  del  projecte  que 

estudiessin,  abans  de  fer  la  programació,  quines  unitats  educatives  van  costar més  de 

funcionar i d’entendre als alumnes de sisè de la promoció anterior. 

Així  doncs,  considero  que  la  implantació  de  la  televisió,  a  part  d’ajudar  a  millorar  els 

aspectes ja citats anteriorment com el treball en equip o  l’expressió oral o  l’escrita, podria 

ajudar als alumnes a reforçar aquelles assignatures que els hi són més costoses. Crec que és 

molt  important  incidir  en  aquest  aspecte,  ja  que  el  reforç  seria  treballant  de  manera 

diferent a  l’ordinària; en comptes de  fer més exercicis o de  repetir més cops  l’explicació, 

haurien de buscar temes relacionats amb l’aspecte a treballar per tal de fer‐ne una notícia 

(o reportatge),  fer una recerca d’informació, contrastar  fonts, potser alguna entrevista  i a 

més, ho farien utilitzant noves eines com una càmera de vídeo o un bloc en línia. 

Totes  les  assignatures  que  realitzen  els  actuals  alumnes  de  sisè  de  l’escola  Annexa  són: 

català, castellà, anglès, matemàtiques, medi natural i social, música i ètica/religió.   

L’Àngel Vergés, el professor de l’escola que s’encarrega de la ràdio i que a més és tutor de 

6è, m’ha  explicat  que  és  difícil  catalogar  quins  alumnes  van més malament  en  alguna 

assignatura. Sí que menciona, però, que  l’anglès és  l’assignatura que més els hi  costa de 

totes. Alhora de realitzar  la proposta de programació del curs escolar s’hauria de tenir en 

compte  les  assignatures  més  costoses  pels  alumnes  per  tal  de  buscar  el  temes  per  a 

treballar a la televisió. Basant‐me en el que m’ha dit l’Àngel i en què hi ha assignatures que 

ja  es  treballen  no  de  forma  directa  però  si  de  manera  transversal,  com  el  català,  les 

assignatures  que  proposo  per  a  treballar  en  la  proposta  de  programació  són:  l’anglès  (2 

grups),  el  castellà  (1  grup)  i  el  coneixement  pel  medi  natural  (1  grup).  Pel  que  fa  les 

matemàtiques,  la música,  l’ètica  i  la religió, són assignatures que he descartat,  ja que són 

difícils de treballar de forma teòrica en una ràdio.   

L’anglès el treballarien dos grups perquè és l’assignatura que costa més a 6è. Això no vol dir, 

però, que com que l’anglès fos el temari a treballar per dos grups la televisió fos íntegra en 
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aquest  idioma,  es  podria  elaborar  algunes  notícies  amb  anglès  i  algunes  en  català  o  bé 

presentar  la notícia  (dir el  titular) amb anglès  i  recitar‐la en català. Tant  les notícies, com 

l’entrevista o el reportatge es podrien elaborar, si no hi hagués suficient temps per fer‐ho 

amb anglès, en català sobre algun tema relacionat amb  l’idioma esmentat  (els països que 

parlen anglès al món, la cultura, vocabulari català ‐anglès, etc.). 

Pel  que  fa  l’assignatura  de  castellà  sí  que  els  diferents  gèneres  informatius  es  podrien 

realitzar  íntegrament en aquesta  llengua,  ja que pels alumnes no és  tan  complicada  com 

l’anglès. Alhora d’elaborar notícies es podrien tractar molts temes diferents: dites típiques 

en castellà, autors de llibres, notícies de l’escola redactades en castellà, música, etc. 

Finalment l’assignatura de coneixement pel medi natural dóna molts temes a treballar. A 6è 

estudien: la nutrició, el sistema nerviós i els sentits, l’aparell reproductor i el creixement, la 

terra (volcans, terratrèmols...), els materials, la calor, l’electricitat i les màquines. Així doncs, 

el grup que treballés en aquesta assignatura tindria un gran ventall de temes per escollir. 
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4.3.2 MITJANS NECESSARIS  

Per  dur  a  terme  l’Annexa  Televisió  en  línia  cal  fer  un  estudi  dels mitjans  que  l’escola 

necessitaria  o  bé  que  ja  podria  aprofitar  de  la  ràdio  del  col∙legi.  Per mitjans,  entenem 

aquells programes  informàtics, espais  i material,  imprescindibles perquè  la  televisió  rutlli 

perfectament. 

Pel que fa els programes  informàtics s’utilitzarien en tot moment dispositius que no fossin 

de pagament16 i que es poguessin descarregar fàcilment de la xarxa.  

L’Escola Annexa ja utilitza programari d’aquest tipus per dur a terme la ràdio de l’escola; els 

alumnes  treballen amb  l’Audacity, un programa per editar  so molt  fàcil de  fer  servir. Per 

“L’Annexa  Televisió  –  la  TV  de  tots”  se  seguiria  en  aquesta  línia  facilitant  als  petits 

periodistes un programa d’edició fàcil de manegar. L’eina que proposo per editar els vídeos 

gravats és el Windows Movie Maker17, un programa d’edició d’imatges  i vídeos present  i 

compatible amb qualsevol ordinador amb sistema operatiu Windows. La majoria d’escoles 

catalanes utilitzen aquest sistema operatiu, poques utilitzen el de Mac18 o el de Linux19.  

El programa proposat és molt senzill d’usar i és totalment apte per a nens i nenes d’11 i 12 

anys. Tot  i tenir aquestes característiques caldria que el professor fes unes classes prèvies 

d’edició a tota la classe i en el moment d’editar ajudés als alumnes.  

                                                            
16 Si alguna escola volgués utilitzar programes de pagament proposo “l’Adobe Premiere”. Un programa del pac d’Adobe 

que permet editar d’una manera molt fluida  i ràpida. És  ideal per empreses que es dediquen a  l’edició d’una manera 

professional. 

 
17  Tutorial Windows Movie Maker: El Windows Movie Maker és un programa d’edició molt  fàcil d’usar que permet 

treballar amb vídeo, imatge i so. Conté diferents eines i funcionalitats com les transicions, els efectes de vídeo i d’àudio 

o el creador de crèdits i textos integrats. És un programa ideal per a infants ja que és intuïtiu i senzill de manejar. Per si 

el professor que s’encarrega de dur a terme el projecte no sap com funciona el programa, per tal d’aprendre‐ho ràpid i 

poder explicar‐ho als alumnes d’una manera senzilla i entenedora, proporciono el següent tutorial elaborat per Mosaic, 

una  publicació  en  línia  sobre  multimèdia  de  la  Universitat  Oberta  de  Catalunya  (UOC): 

http://mosaic.uoc.edu/2006/10/20/manual‐basico‐de‐windows‐movie‐maker/ [Consultada 22/04/2014] 

18  Si alguna escola treballés amb Macs proposo el programa “Final Cut”. Molt intuïtiu. 

http://www.apple.com/es/final‐cut‐pro/ [Consultada 30/04/2014] 

 
19  Si alguna escola treballés amb Linux proposo el programa “Open Shot”. Es un editor totalment gratuït que suporta 

molts formats de vídeo i àudio diferents.  http://www.openshotvideo.com/ [Consultada 24/04/2014] 
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Per tal de tenir més opcions alhora d’editar els vídeos proposo  la pàgina web de  l’Institut 

Nacional  de  Tecnologías  Educativas  y  de  Formación  del  Profesorado20  en  la  qual  hi  ha 

l’opció gratuïta de descàrrega d’imatges i sons perquè als alumnes puguin posar‐les a l’inici 

o al final de les peces. La pàgina té llicència Creative Commons21 i permet descarregar‐te els 

diferents fitxers en diversos formats. 

Pel  tema dels espais  i de  les  infraestructures és necessari  incidir en què molts es podrien 

aprofitar de la ràdio que ja fa l’escola. La televisió de l’escola Annexa utilitzaria una aula (la 

mateixa  dels  alumnes  de  sisè)  per  fer‐hi  un  plató  creat  per  ells mateixos.  Aquest,  seria 

l’espai principal per gravar però no el de sempre,  ja que al parlar de televisió els alumnes 

podran gravar amb  les càmeres arreu de  l’escola. Pel  tema d’edició  s’utilitzaria el  lloc on 

s’edita la ràdio o bé una aula d’informàtica de l’escola. 

Per últim el material que necessitaria la televisió de l’Annexa és fàcil d’aconseguir, ja que el 

projecte,  tal com  ja  s’ha citat, pretén  ser  ràpid  i  senzill d’implantar per  tal de no aportar 

problemes a  l’escola, sinó el contrari,  facilitats. Es necessitarien materials de plàstica com 

fusta, cartó, pintures, etc, per dur a terme el decorat i, a part, una càmera de vídeo amb una 

targeta  de memòria  àmplia, micròfons  i  un  trípode  per  tenir més  estabilitat  alhora  de 

gravar22. 

Tots  aquests  aspectes  citats  són  els  que  necessitaria  el  projecte  abans  de  la  seva 

implantació. Tots són fàcils d’aconseguir i molts es podrien aprofitar de l’escola.  

 

 

 

 

                                                            
20http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web [Consultada 24/04/2014] 
 
21  Creative  Commons:  llicència  que  permet  als  usuaris  descarregar‐se  fitxers  d’Internet  de  manera  gratuïta. 
L’Associació Crective Commons és una organització  sense  ànim de  lucre que permet  a  autors  i  creadors  compartir 
voluntàriament  el  seu  treball,  entregant  llicències  i  eines  lliure  que  permetin  aprofitar  al màxim  tota  la  ciència, 
coneixement i cultura disponible a Internet. 
 
22  En l’apartat del Pressupost Orientatiu, punt 4.3.7, proposo un possible model de càmera, de micròfons i de trípode. 
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4.3.3 DIVISIÓ DELS ALUMNES EN GRUPS DE TREBALL 

Per dur a terme el projecte, la classe de sisè de l’Annexa, s’hauria de dividir en diferents grups 

de treball. A 6è són dues classes,  la A  i  la B, de 25 alumnes cada una. Em centraré només en 

una classe, ja que per l’altre, la programació és idèntica, només, s’haurien de canviar els dies 

de setmana en què es realitzés la televisió. La divisió que proposa pels 25 alumnes en grups de 

treball és: 

 Grup 1: 6 alumnes. 

 Grup 2: 6 alumnes. 

 Grup 3: 6 alumnes. 

 Grup 4: 7 alumnes. 

 

El grup 1  i el grup 2 sempre tindrien el taller de televisió el mateix dia,  i el grup 3  i el grup 4 

també, sempre, realitzaran el projecte al mateix dia. Alhora de treballar cada grup de sis seria 

autònom de  l’altre, és a dir, només compartiran horari  i espai però no  feina ni tasques. Així 

doncs, mitja classe formaria un grup  i  l’altre mitja classe un altre grup, però, dintre dels dos 

grups de 6 alumnes hi hauria una subdivisió formant, doncs, un total de 4 grups (6 o 7 alumnes 

en  cada  un  d’ells).  Com  que  el  nombre  d’alumnes  és  imparell  un  grup  hauria  de  tenir  un 

alumne de més, tot  i així, si els grups no fossin totalment  iguals en nombre d’alumnes no hi 

hauria cap problema. Considero que la millor opció per dur a terme “l’Annexa Televisió – la TV 

de  tots”  seria  la  de  treballar  en  grups  reduïts,  ja  que  d’aquesta manera  la  feina  seria més 

tutoritzada. També, alhora de gravar o bé editar, és millor fer‐ho amb pocs alumnes així tots 

poden col∙laborar  i  la  feina és conjunta. El  fet de  treballar en petits grups  també permetria 

elaborar  més  peces  informatives  i,  per  tant,  fer  que  la  Televisió  en  línia  de  l’Annexa 

s’actualitzés més  sovint  i  els  programes  finals  fossin més  complets.    Els  grups  serien  els 

mateixos durant tot el curs escolar. 

La Televisió de l’Annexa s’hauria de dur a terme dues hores seguides a la setmana. Això és més 

temps que  la ràdio però cal emfatitzar que  la televisió  implica més mobilització de mitjans  i 

per tant, més temps per a realitzar‐la.  

Per tal de què cada grup tingués dues hores s’hauria de realitzar en aquelles hores en què  la 

classe  es  divideix  per  fer  una  assignatura  en  grup  partit  (com  solen  ser,  per  exemple,  les 
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classes d’ètica o  religió  i  les de música). D’aquesta manera,  la meitat de  la  classe  (12 o 13 

alumnes), estaria realitzant l’assignatura corresponent mentre que l’altra meitat (els altres 12 

o 13 alumnes) estaria duen a terme el projecte de la Televisió. Per tant, una tarda a la setmana 

durant dues hores seguides el grup 1 i el grup 2 farien tasques corresponents a la Televisió de 

l’Annexa mentre que el grup 3 i el grup 4 faria una hora d’una assignatura i una altra hora una 

altra assignatura. Llavors, una altra tarda de la setmana els grups s’invertirien els papers, és a 

dir,  el  grup  3  i  el  grup  4  treballarien  la  televisió  i  el  Grup  1  i  el  Grup  2  farien  les  dues 

assignatures. Així doncs, un possible horari podria ser aquest: 

TAULA 2: Horaris de realització de l’Annexa Televisió. 

FONT: Elaboració pròpia. 

Una vegada realitzada  la divisió en dos grans grups de treball; 1 ‐2,  i 3‐4, per dur a terme  les 

tasques televisives cada grup de 6 alumnes seria  independent dels altres, és a dir, cada grup 

treballaria en  temes diferents. Així doncs,  com que hi hauria 4 grups de  treball,  sortirien al 

final de cada trimestre (3 mesos escolars) 4 càpsules informatives diferents23.  

Tal com ja s’ha mencionat anteriorment, la Televisió de l’Annexa, pretén, alhora que s’aprèn a 

fer periodisme, ajudar als alumnes a millorar en aquelles assignatures que van més coixos. Així 

doncs  proposo  que  alhora  de  compondre  els  grups  de  treball  la  professora  o  professors 

encarregats ho fessin seguint el següent paràmetre: en comptes de fer‐ho per odre de  llista, 

com  es  fa  normalment,  proposo  realitzar  els  grups  a  partir  d’aquells  nens  que  van  més 

                                                            
23 Explicació més detallada en el següent apartat.  

Horari  Dilluns  Dimarts  Dimecres  Dijous   Divendres 

09.00h ‐10.00h     

10.00h ‐11.00h     

11.00h ‐11.30h  PATI

11.30h ‐12.30h     

12.30h ‐13.30h     

13.30h ‐ 15.00h  DINAR

15.00h ‐ 16.00h    GRUP 1‐2 TV

GRUP 3‐4 ÈTICA 

GRUP 3‐4 TV

GRUP 1‐2 ÈTICA 

16.00h ‐17.00h    GRUP 1‐2 TV

GRUP 3‐4 MÚSICA 

GRUP 3‐4 TV

GRUP 1‐2 MÚSICA
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malament o que els hi costa més una assignatura. És a dir, els alumnes que vagin més coixos 

en una assignatura formaran el grup 1, etc, i així successivament fins a formar els quatre grups 

de treball. Cal incidir aquí en què el nombre de nens que formés cada grup podria variar d’un 

o de dos alumnes depenent de quants van malament en cada assignatura. Per tal de poder fer 

els grups els professors s’haurien de basar en  la dificultat que han tingut els alumnes en  les 

matèries  durant  el  curs  anterior  (5è),  ja  que  la  implantació  de  la  televisió  es  preveu  pel 

setembre. 

Tal com ja s’ha tractat en el punt anterior “Matèries a treballar” les assignatures que proposo 

són:  l’anglès,  el  castellà  i  el  coneixement  pel medi  natural.  Cada  grup  treballaria  amb  una 

assignatura durant tot el curs escolar, és a dir, el grup 1, per exemple, treballaria les ciències 

naturals  de  setembre  a  juny:  al  primer  trimestre  amb  la  realització  d’una  notícia,  el  segon 

trimestre  amb  la  d’una  entrevista  i  finalment  fent  un  mix  dels  dos  anteriors,  el  tercer 

trimestre, amb la realització d’un reportatge.  

TAULA 3: Relació d’assignatures amb els grups de treball. 

  1 SEMESTRE 

NOTÍCIA 

2 SEMESTRE 

ENTREVISTA 

3 SEMETRE 

REPORTATGE 

GRUP 1  ANGLÈS  ANGLÈS  ANGLÈS 

GRUP 2  ANGLÈS  ANGLÈS  ANGLÈS 

GRUP 3  CASTELLÀ  CASTELLÀ  CASTELLÀ 

GRUP 4  MEDI NATURAL  MEDI NATURAL  MEDI NATURAL 

FONT: Elaboració pròpia. 

Així  doncs,  s’aprofunditzaria,  en  tres  dels  gèneres  periodístics  informatius més  importants 

d’una manera  regular  i progressiva: primer  s’explicaria  com  s’ha de  redactar  i presentar bé 

una notícia, després s’ensenyaria tot el que envolta una entrevista  i finalment es barrejarien 

aquests dos gèneres formant un reportatge. 
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4.3.4 TASQUES DELS ALUMNES 

Un cop realitzats els grups de treball és el moment de determinar quines tasques són les que 

haurien  de  dur  a  terme  els  alumnes.  La  idea  del  projecte  és  que  els  nens  i  nenes  puguin 

experimentar com es realitza una televisió i quina és la feina que fa un periodista. Seguint en 

aquesta  línia,  la  programació  proposada  en  el  següent  punt,  contempla  el  fet  que  tots  els 

alumnes han de  realitzar cada una de  les  taques per  tal de poder conèixer‐les bé. Tots han 

d’acabar el curs havent fet cada una de les activitats marcades pel programa. 

Algunes tasques com la creació del bloc, l’obertura del canal del Youtube o l’última edició (per 

ajuntar els 4 vídeos realitzats pels 4 grups al final de cada semestre) proposo que les realitzi el 

professor encarregat del projecte, ja que són massa complicades perquè les facin alumnes de 

6è de primària. És inviable realitzar‐les entre tota una classe sencera.  

Per  tal  de  què  els  nens  aprenguin  com  és  la  rutina  d’un mitjà  de  comunicació,  alhora  que 

treballen  les  diferents  competències marcades  pel  Currículum  Educatiu,  considero  que  les 

activitats que haurien de realitzar dins del projecte, evidentment adequades al seu ritme de 

treball i a la seva edat, són les següents: 

TAULA 4: Activitats Annexa Televisió en relació a les competències apreses. 

FASES  TASQUES  COMPATÈNCIES TREBALLADES C.E24 

1‐ PREPRODUCCIÓ  Consell de redacció  1‐3‐6‐7 

Recerca d’informació i escaleta 1‐3‐6 

Redacció: notícies, preguntes 

entrevista o reportatge. 

1‐3 

2‐ PRODUCCIÓ  Presentació de les notícies:  

reportatge, telenotícies, etc. 

1‐3 

Gravació  1‐3‐7 

3‐POSTPRODUCCIÓ Edició  1‐2‐3 

Difusió  1‐3 

FONT: Elaboració pròpia. 

 

                                                            
24 Veure Taula 1: Quadre de Competències Bàsiques del Currículum Educatiu del punt del projecte  4.3.1. 



 
 

24 
 

FASE 1 – PREPRODUCCIÓ: 

CONSELL DE REDACCIÓ: Cada un dels grups dedicaria la primera sessió del trimestre a decidir 

quins  temes  tractarien  en  la  seva  peça  informativa  depenen  de  l’assignatura  que  s’anés  a 

treballar. El professor ajudaria als alumnes a decidir els temes finals però aquests haurien de 

debatre primer entre ells (d’una manera autònoma)  les diferents possibilitats. Fer un consell 

de  redacció al principi de  cada  trimestre permetria al grup  repassar de manera acurada  les 

futures  tasques  a  realitzar  així  com una millor  i més bona organització  i divisió del  treball. 

Considero que el treball en equip és un aspecte essencial que es busca des del projecte de la 

implantació de la televisió al cicle superior de l’Annexa. 

RECERCA  D’INFORMACIÓ:  Prèviament  a  la  redacció  d’una  notícia  cal  treballar  bé  amb  la 

informació que es donarà. Cal que  sigui  fiable, que  s’hagin consultat diverses  fonts  i que hi 

hagi hagut una cerca  sobre el  tema per  tal de poder ampliar,  si és necessari,  la  informació. 

Abans  doncs,  de  què  els  alumnes  es  posessin  a  redactar  la  notícia,  s’anirien  una  o  dues 

sessions (les que fossin necessàries) a  les aules d’informàtica per tal de fer una bona recerca 

sobre  els  temes  escollits.  El  professor  ajudaria  en  tot moment  als  alumnes  facilitant‐los‐hi 

cercadors en línia, pàgines web, eines per buscar, etc.  

En aquesta part de  la preproducció també caldria pensar  l’escaleta que es faria servir alhora 

de  la producció per realitzar el telenotícies,  l’entrevista o bé el reportatge. Per aquest últim, 

que és el més complicat de gravar, seria necessari fer una escaleta més detallada. L’escaleta és 

el llistat d’escenes que composen la informació, és el guió bàsic on es mostra el que i a qui es 

gravarà  i  el  temps que durarà  l’escena.  És una  eina que  ajuda  a  tenir una  idea de  com  es 

desenvoluparà  la  gravació  de  cada  gènere  informatiu  proposat.  A  la  Televisió  de  l’Annexa 

aquest  apartat  es  duria  a  terme  però  d’una manera més  general.  Serviria  per  introduir  als 

alumnes en el món del llenguatge audiovisual. 

REDACCIÓ: Punt molt  important del projecte en què s’hi  treballen molts aspectes educatius 

d’una forma transversal. En aquest punt els alumnes estarien supervisats per un professor que 

els  ajudaria  i  els  hi  explicaria  l’estructura  d’una  notícia,  d’una  entrevista  i  d’un  reportatge 

(cada  trimestre un gènere diferent). Una  vegada  feta  la  redacció de  la notícia  se’n  faria un 

treball posterior  corregint‐ne  les  faltes,  l’estructura de  les  frases,  la  coherència del  text  i  la 
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situació de la informació de més important a menys. Cal pensar que la redacció per a televisió 

canvia de la redacció a què els alumnes estan acostumats.  

Al primer trimestre cada alumne redactaria una notícia, al segon trimestre cadascú elaboraria 

entre 4  i 6 preguntes (posteriorment entre tota  la classe s’escolliria  les preguntes definitives 

de  l’entrevista)  i,  finalment, al  tercer  trimestre, cada alumne  redactaria autònomament una 

part del reportatge (prèviament s’hauria dividit el reportatge en subapartats).  

FASE 2 – PRODUCCIÓ:  

Aquestes dues fases es duen a terme d’una manera simultània. Tot i així he decidit separar‐les 

per tal de poder explicar millor quines tasques són les que haurien de realitzar els alumnes en 

cada una d’elles. 

PRESENTACIÓ  DE  LES  NOTÍCIES  /  ENTREVISTA  /  REPORTATGE:  Per  presentació  entenem 

l’exposició oral del periodista davant la càmera. Aquest punt és molt important en televisió, ja 

que ha de ser clar i concís, per tal d’entendre bé la notícia. Els alumnes treballarien com parlar 

amb públic d’una manera divertida  i amena. Cal  tenir en compte que a  la majoria de nens  i 

nenes  d’aquesta  edat  (d’11  i  12  anys)  els  hi  fa  vergonya  expressar‐se  davant  dels  seus 

companys de classe. Aquesta activitat duraria entre una i dues sessions tot i que si el professor 

veies que els  alumnes tenen dificultats es podrien allargar. És important treballar bé l’aspecte 

de  les  exposicions  orals,  ja  que  a  l’institut  i, més  posteriorment,  a  cicles  formatius  o  a  la 

universitat, aquestes augmentaran d’una manera  considerable. També és  important perquè 

perdre la por a parlar en públic augmenta l’autoestima i la seguretat de molts infants tímids o 

poc extravertits.  

Com que cada grup comptaria amb un total de sis alumnes  la  idea és que aquests s’anessin 

tornant de  tal manera que  tots presentessin o bé el  telenotícies, o conduïssin  l’entrevista o 

fessin  algun  stand  up  durant  el  reportatge.  Així  doncs,  independentment  sobre  del  que 

informessin, tots els membres del grup realitzarien una presentació davant de càmera.  

GRAVACIÓ: La gravació es duria a terme d’una manera simultània a la presentació. El projecte 

només  contempla  la  utilització  d’una  càmera,  per  tant,  aquesta  feina  se  l’haurien  d’anar 

tornant entre els mateixos alumnes. Cada grup  (6 alumnes)  tindria durant  cada  trimestre 2 

alumnes  encarregats  de  dur  a  terme  la  gravació.  Un  alumne  faria  de  càmera  i  l’altre 
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d’operador de càmera. Aquests dos serien els encarregats de cuidar el material de gravació 

(càmera i trípode) i de fer‐ne un bon ús durant el trimestre corresponent. Abans de començar 

el projecte, durant  les sessions  inicials, se’ls hi explicaria a grans trets  les directrius bàsiques 

per  fer una bona  gravació:  tipus de plans  i d’angles,  formats de  gravació, etc. Cal destacar 

aquesta  fase  del  procés,  ja  que  ajudaria  als  alumnes  a  familiaritzar‐se  amb  l’ús  les  noves 

tecnologies.  

FASE 3 – POSTPRODUCCIÓ: 

EDICIÓ:  Aquesta  fase  del  projecte  és  difícil  de  realitzar  amb  alumnes  d’aquesta  edat  i  per 

aquest motiu de molta part de  l’edició se n’encarregaria el professor corresponent. Crec que 

és  important  que  als  alumnes  coneguin  l’existència  d’aquesta  fase  i  sàpiguen  utilitzar 

mínimament un programa d’edició de vídeo com el Movie Maker, que és senzill de fer servir i 

el poden  tenir  fàcilment al  seu ordinador de  casa.  Les  sessions d’edició, doncs, es basarien 

principalment a explicar com s’usa el programa, quines opcions d’emmagatzematge hi ha, que 

són les transicions, etc, i es deixaria una estona a cada classe perquè ells mateixos poguessin 

experimentar  amb  el  programa  d’una  manera  autònoma  però  amb  la  supervisió  d’un 

professor responent els possibles dubtes. 

Cal dir aquí que la coneixença del professor encarregat del projecte sobre el programa d’edició 

ha de ser àmplia. Per això, s’ha proposat el Movie Maker, però n’hi ha molts d’altres que si el 

professor ja coneix i sap fer servir són totalment vàlids.  

DIFUSIÓ: La difusió seria un apartat molt polivalent del projecte. A part de penjar les 4 peces 

informatives al  final de cada  trimestre  la  idea és que  també  sigues un espai d’interacció en 

línia on els alumnes aprenguessin a escriure en un bloc, a fer entrades, a penjar‐hi  imatges  i 

vídeos, etc. La utilització dels blocs a  la xarxa ha crescut d’una manera desmesurada en els 

últims anys. Actualment hi ha blocs de molts tipus i moltes pàgines diferents per crear‐ne. Per 

aquest motiu, considero necessari que els alumnes de 6è de primària a part de saber utilitzar 

els blocs, cal que coneguin les múltiples opcions per a què poden servir i sàpiguen les possibles 

plataformes per crear‐ne de nous.    
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Aquesta  fase  duraria  dins  del  projecte  unes  dues  sessions  i  no  només  s’actualitzaria  per 

penjar‐hi les 4 peces informatives finals, sinó que s’actualitzaria amb altres continguts per tal 

de tenir un bloc més interactiu i actiu dins la xarxa.  
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4.3.5 PROPOSTA DE PROGRAMACIÓ D’UN CURS ESCOLAR (2014‐1015) 

A continuació presento el que podria ser la programació de l’Annexa Televisió pel curs escolar 

2014‐2015. Un any acadèmic comença el setembre i acaba al juny i segueix el calendari festiu 

marcat per la Generalitat de Catalunya. Les escoles divideixen l’any escolar en tres trimestres: 

de setembre a desembre (Nadal), de gener a març (Setmana Santa) i d’abril a juny (estiu).  

Seguint  la  línia  dels  trimestres  escolars  la  implantació  de  la  televisió  a  l’escola  Annexa  de 

Girona es faria dividint el projecte en tres blocs educatius diferents. Cada trimestre els 4 grups 

treballarien un mateix gènere  informatiu,  l’únic que canviaria serien  les assignatures de cada 

un  d’ells.  Al  cap  de  tres  mesos,  sortirien  doncs,  un  total  de  4  càpsules  informatives  de 

diferents temàtiques. El quadre següent ho resumeix molt bé: 

TAULA 5: Tipologia de gènere informatiu en relació als diferents trimestres. 

FONT: Elaboració pròpia. 

Al final de cada trimestre seria bo que s’intentés reunir tota l’escola davant d’un projector per 

tal de poder visualitzar “l’Annexa Televisió – la TV de tots”. Aquesta seria una manera perquè 

tots els alumnes de  l’escola veiessin  la feina realitzada pels seus companys de sisè. Durant  la 

visualització  els  petits  periodistes  podrien  explicar  com  han  realitzat  les  diferents  peces  i 

compartir  totes  les experiències viscudes amb  l’escola. És una activitat enriquidora que pot 

servir per donar a  conèixer a alumnes d’altres  cursos aspectes dels mitjans de comunicació 

complicats de saber.  

Si el projecte  “l’Annexa Televisió –  la TV de  tots”  funciones  correctament, pel  següent any, 

crec que estaria bé  implantar un pre‐projecte a 5è curs. Seria un projecte de poques hores 

basat  principalment  a  ensenyar  quatre  eines  bàsiques  de  gravació,  edició  i  redacció  de 

notícies.  Seria  tractar els  temes més  importants del projecte de  sisè d’una manera  ràpida  i 

sense  aprofundir‐hi  excessivament.  Aquest  fet  facilitaria  poder  estalviar‐se  les  primeres 

TRIMESTRE  GÈNERE A TRACTAR  GRUPS  TOTAL CÀPSULES INFORMATIVES 

1 TRIMESTRE  NOTÍCA (TELENOTÍCIES) 1‐2‐3‐4  4 TELENOTÍCIES 

2 TRIMESTRE  ENTREVISTA  1‐2‐3‐4  4 ENTREVISTES 

3 TRIMESTRE  REPORTATGE  1‐2‐3‐4  4 REPORTATGES 
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sessions  de  presentació  i  funcionament  de  la  televisió  que  sí  que  estan  presents  en  la 

programació del primer any de projecte. 

La proposta de programació de “l’Annexa televisió –  la TV de tots” contempla un nombre de 

sessions determinades per a cada una de les sessions de producció (preproducció, producció i 

postproducció), tot i així, aquest nombre és totalment orientatiu i l’escola el podria canviar per 

tal d’adequar correctament les diferents sessions al ritme de treball dels alumnes. 

TREBALLEM LES NOTÍCIES – 1R TRIMESTRE: 

La programació proposada pel primer  trimestre anomenada  “Treballem  les notícies”  consta 

d’un total de 28 sessions: 12 pels grups 1‐2, 12 pels grups 3‐4 i 4 per tots els grups junts. Les 

primeres classes del  trimestre anirien orientades bàsicament a explicar en què consisteix el 

projecte,  a  aprendre  a  treballar  amb  la  càmera  i  els  editors  de  vídeo  i  a  ensenyar  com  es 

redacta una notícia per a televisió. Tot seguit ja es començaria a treballar amb cada una de les 

fases de producció de l’Annexa televisió (la preproducció, la producció i la postproducció) i cap 

al  final del  trimestre  considero que  seria  adequat  reservar una  sessió per  reflexionar entre 

tota la classe que s’ha après i quins aspectes es podrien millorar.  

L’objectiu d’aquest bloc del projecte és que els alumnes creïn, a partir de 6 notícies redactades 

per  cada  un  d’ells  (i més  si  hi  ha  temps),  un  telenotícies  a  classe.  Les  notícies  només  les 

presentarien 2 alumnes mentre els altres 2 gravarien (1 càmera i 1 operador de càmera) i els 

altres 2 restants controlarien el decorat o farien de “telepronter”.  

L’última  sessió  de  la  programació  preveu  la  mostra  dels  quatre  telenotícies  al  teatre  de 

l’escola.  

TAULA 6: Proposta programació 1r trimestre. 

TREBALLEM LES NOTÍCIES 

1 SEMESTRE PROJECTE ANNEXA TELEVISIÓ – CICLE SUPERIOR (6È PRIMÀRIA) 

SESSIÓ  DATA  GRUPS   AULA  ACTIVITAT 

1  17/09/2014  1/2/3/4  Classe  6è  Presentació del projecte Annexa Televisió:  

explicaren què consisteix (televisió i periodisme), 

quines tasques es realitzaran, el calendari a seguir 

les classes on es durà a terme. Al final de la sessió
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deixar temps per a possibles preguntes i dubtes 

dels alumnes. 

2  19/09/2014  1/2/3/4  Classe  6è  Presentació del projecte Annexa Televisió: 

Formació dels grups per treballar les diferents 

assignatures,pluja d’idees per escollir el nom i el 

decorat de la televisió (el decorat és farà a classe

de plàstica però es tiara entre tota la classe), 

explicació de com funcionen les càmeres i els 

editors de vídeo (s’aprofundirà més el tema quan 

s’hagi de gravar i editar). 

3  24/09/2014  ½  Classe  6è  Consell de redacció. 

4  26/09/2014  ¾  Classe  6è  Consell de redacció.  

5  01/10/2014  ½  Informàtica  Recerca d’informació: explicació de buscadors i 

eines per una cerca òptima.  

6  03/10/2014  ¾  Informàtica  Recerca d’informació: explicació de buscadors i 

eines per una cerca òptima.   

7  08/10/2014  ½  Informàtica  Recerca d’informació i preparació de l’escaleta. 

8  10/10/2014  ¾  Informàtica  Recerca d’informació i preparació de l’escaleta. 

9  15/09/2014  ½  Informàtica  Redacció de notícies: primer esborrany. 

10  17/09/2014  ¾  Informàtica  Redacció de notícies: primer esborrany. 

11  22/10/2014  ½  Informàtica  Redacció de notícies: correcció i notícia definitiva.

12  24/10/2014  ¾  Informàtica  Redacció de notícies: correcció i notícia definitiva.

13  29/10/2014  ½  FESTES DE SANT NARCÍS (TOT SANTS) 

14  31/10/2014  ¾ 

15  05/11/2014  ½  Classe 6è 

(decorat) 

Presentació de les notícies i gravació: telenotícies.

15h‐16h: Grup 1 assaja. Grup 2 observa als seus 

companys i és prepara la presentació de les  

notícies. 

16h‐17h: Grup 2 assaja. Grup 1 observa als seus 

companys i és prepara la presentació de les 

notícies de la setmana que ve. 
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16  07/11/2014  ¾  Classe 6è 

(decorat) 

Presentació de les notícies i gravació: telenotícies.

15h‐16h: Grup 3 assaja. Grup 4 observa als seus 

companys i és prepara la presentació de les 

notícies. 

16h‐17h: Grup 4 assaja. Grup 3 observa als seus 

companys i és prepara la presentació de les  

notícies de la setmana que ve. 

17  12/11/2014  ½  Classe 6è 

(decorat) 

Presentació de les notícies i gravació: telenotícies.

15h‐16h: Grup 2 grava. Grup 1 observa als seus 

companys i és prepara la presentació de les  

notícies. 

16h‐17h: Grup 1 grava. Grup 2 comença a  

preparar el que penjaran al bloc. 

18  14/11/2014  ¾  Classe 6è 

(decorat) 

Presentació de les notícies i gravació: telenotícies.

15h‐16h: Grup 4 grava. Grup 3 observa als seus 

companys i és prepara la presentació de les  

notícies. 

16h‐17h: Grup 3 grava. Grup 4 comença a  

preparar el que penjaran al bloc. 

19  19/11/2014  ½  Informàtica  Edició: aprendre a utilitzar el Movie Maker. 

20  21/11/2014  ¾  Informàtica  Edició: aprendre a utilitzar el Movie Maker. 

21  26/11/2014  ½  Informàtica  Difusió: penjar redactat de la notícia al bloc amb 

una o vaires imatges, enllaços d’interès, makking

off de la presentació de les notícies, etc.  

22  28/11/2014  ¾  Informàtica  Difusió: penjar redactat de la notícia al bloc amb 

una o vaires imatges, enllaços d’interès, makking

off de la presentació de les notícies, etc. 

23  03/12/2014  ½  Informàtica  Difusió: penjar entre tots els membres del grup el 

telenotícies explicant la feina que ha realitzat  

cada alumne (per exemple: presentador, càmera, 

operador de càmera, etc.). 
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24  05/12/2014  ¾  Informàtica  Difusió: penjar entre tots els membres del grup el 

telenotícies explicant la feina que ha realitzat 

cada alumne (per exemple: presentador, càmera, 

operador de càmera, etc.). 

25  10/12/2014  ½  Classe 6è  Reflexió: que hem après, valoració dels alumnes, 

aspectes a millorar, etc. 

26  12/012/2014  ¾  Classe 6è  Reflexió: que hem après, valoració dels alumnes, 

aspectes a millorar, etc. 

27  17/12/2014  1/2/3/4  Classe 6è  Preparació de l’exposició per la Festa de Nadal. 

28  19/12/2014  1/2/3/4  Teatre Escola Presentació dels diferents telenotícies a la Festa  

de Nadal de l’Escola. 

FONT: Elaboració pròpia. 

FEM UNA ENTREVISTA– 2N TRIMESTRE: 

“Fem  una  entrevista”  és  el  títol  de  la  programació  proposada  pel  segon  trimestre.  Aquest 

trimestre  compta  amb menys  classes  que  l’anterior:  11  pels  grups  1‐2,  11  pels  grups  3‐4  i 

finalment 2 de conjuntes. Les primeres  sessions, que es dedicarien principalment a explicar 

què  és  i  com  és  fa  una  entrevista,  també  s’utilitzarien  per  repassar  el  calendari  del  segon 

trimestre i alguns aspectes que haguessin quedat coixos en el bloc anterior. A continuació els 

alumnes  ja  començarien  a  elaborar  les  preguntes  per  a  l’entrevista  seguint  les  fases  de 

producció ja pautades. Al final es reservaria una classe per reflexionar sobre el que s’ha après. 

L’objectiu  d’aquest  segon  bloc  és  que  la  classe  de  6è  realitzi  4  entrevistes  a  persones 

especialitzades  en  un  tema  concret  de  cada  assignatura.  Tot  i  que  els  alumnes  podrien 

proposar al professor diverses persones per entrevistar, aquest seria l’encarregat de contactar 

amb  ell  i  consultar  la  seva  disponibilitat.  Alhora  de  gravar  l’entrevista  la  programació 

contempla 2 hores seguides (d’una mateixa tarda) per a cada grup: durant la primera hora un 

grup  gravaria mentre  l’altre  escoltaria  i  a  la  segona  hora  la  persona  entrevistada  faria  una 

xerrada amena  sobre el  tema de  l’entrevista als dos grups  junts.  La  setmana  seria al  revés. 

L’entrevista  la  conduirien  un  màxim  de  2  presentadors,  mentre  els  altres  dos  alumnes 

gravarien (càmera  i operador de càmera)  i els altres dos ajudarien amb el decorat  i farien de 

“telepronter”. L’última sessió estaria reservada per a la mostra del treball al teatre de l’escola.  
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TAULA 7: Proposta programació 2n trimestre. 

FEM UNA ENTREVISTA 

2 SEMESTRE PROJECTE ANNEXA TELEVISIÓ – CICLE SUPERIOR (6È PRIMÀRIA) 

SESSIÓ  DATA  GRUPS   AULA  ACTIVITAT 

1  07/01/2015 ½  Classe  6è  Presentació: explicar en què consistirà el bloc del 

segon trimestre, el calendari i les diferents classes.  

Al final de la sessió deixar temps per a possibles 

preguntes i dubtes els alumnes. 

2  09/01/2015 ¾  Classe  6è  Presentació: explicar en què consistirà el bloc del 

segon trimestre, el calendari i les diferents classes.  

Al final de la sessió deixar temps per a possibles 

preguntes i dubtes els alumnes. 

3  14/01/2015 ½  Classe  6è  Presentació: classe teòrica per explicar com es fa  

una entrevista, quins passos s’han de seguir, parlar 

sobre la comunicació no verbal i fer una mostra 

audiovisual exemplificant diverses entrevistes. 

4  16/01/2015 ¾  Classe  6è  Presentació: classe teòrica per explicar com es fa  

una entrevista, quins passos s’han de seguir, parlar 

sobre la comunicació no verbal i fer una mostra 

audiovisual exemplificant diverses entrevistes. 

5  21/01/2015 ½  Classe  6è  Consell de redacció. 

6  23/01/2015 ¾  Classe  6è  Consell de redacció. 

7  28/01/2015 ½  Informàtica  Recerca d’informació: repassar els buscadors  

explicats en l’altre bloc i ensenyar altres eines. 

8  30/01/2015 ¾  Informàtica  Recerca d’informació: repassar els buscadors  

explicats en l’altre bloc i ensenyar altres eines.    

9  04/02/2015 ½  Informàtica  Recerca d’informació i preparació de l’escaleta. 

10  06/02/2015 ¾  Informàtica  Recerca d’informació i preparació de l’escaleta. 

11  11/02/2015 1/2  Classe 6è 

(decorat) 

Realització de l’entrevista:  

15h‐16h: Grup 1 grava. Grup 2 observa als seus 

companys mentre realitzen l’entrevista.  
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16h‐17h: Grup 1 i Grup 2. La persona entrevistada  

fa una xerrada sobre el tema de l’entrevista als dos 

grups. 

12  13/02/2015 ¾  Classe 6è 

(decorat) 

Realització de l’entrevista:  

15h‐16h: Grup 3 grava. Grup 4 observa als seus 

companys mentre realitzen l’entrevista. 

16h‐17h: Grup 3 i Grup 4. La persona entrevistada 

fa una xerrada sobre el tema de l’entrevista als dos 

grups. 

13  18/02/2015 ½  Classe 6è 

(decorat) 

Realització de l’entrevista:  

15h‐16h: Grup 2 grava. Grup 1 observa als seus 

companys mentre realitzen l’entrevista.  

16h‐17h: Grup 1 i Grup 2. La persona entrevistada 

fa una xerrada sobre el tema de l’entrevista als dos 

grups. 

14  20/02/2015 ¾  Classe 6è 

(decorat) 

Realització de l’entrevista:  

15h‐16h: Grup 4 grava. Grup 3 observa als seus 

companys mentre realitzen l’entrevista. 

16h‐17h: Grup 3 i Grup 4. La persona entrevistada  

fa una xerrada sobre el tema de l’entrevista als dos 

grups. 

15  25/02/2015 ½  Informàtica  Edició: aprendre a utilitzar el Movie Maker. 

16  27/02/2015 ¾  Informàtica  Edició: aprendre a utilitzar el Movie Maker. 

17  04/03/2015 ½  Informàtica  Difusió: penjar les preguntes de l’entrevista, 

enllaços d’interès, makking off de l’entrevista, 

perfil de la persona entrevistada, etc.  

18  06/03/2015 ¾  Informàtica  Difusió: penjar les preguntes de l’entrevista, 

enllaços d’interès, makking off de l’entrevista, 

perfil de la persona entrevistada, etc. 

19  11/03/2015 1/2  Informàtica  Difusió: penjar entre tots els membres del grup  

l’entrevista realitzada explicant la feina que ha fet 
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cada alumne (per exemple: presentador, càmera,  

operador de càmera, etc.). 

20  13/03/2015 ¾  Informàtica  Difusió: penjar entre tots els membres del grup  

l’entrevista realitzada explicant la feina que ha fet 

cada alumne (per exemple: presentador, càmera,  

operador de càmera, etc.). 

21  18/03/2015 ½  Classe 6è  Reflexió: que hem après, valoració dels alumnes, 

aspectes a millorar, etc. 

22  20/03/2015 ¾  Classe 6è  Reflexió: que hem après, valoració dels alumnes, 

aspectes a millorar, etc. 

23  25/03/2015 1/2/3/4  Classe 6è  Preparació de l’exposició abans de Setmana Santa. 

24  27/03/2015 1/2/3/4  Teatre Escola Presentació de les diferents entrevistes a tota  

l’escola. 

FONT: Elaboració pròpia. 

SOM REPORTERS – 3R TRIMESTRE: 

La programació proposada per  l’últim  trimestre pretén  ser un  repàs dels conceptes apresos 

durant el primer i el segon bloc. El tercer trimestre té: 10 sessions pels grups 1‐2,  9 sessions 

pels grups 3‐4  i  finalment 2 més de conjuntes. Les classes  inicials servirien per ensenyar als 

alumnes  com  es  realitza  un  reportatge  i  posteriorment  ja  es  començaria  a  treballar  (el 

trimestre és més curt i hi ha menys temps). A la part de producció els alumnes podrien sortir a 

gravar  per  l’escola.  El  reportatge,  adequat  a  les  possibilitats  dels  alumnes  i  al  temps,  es 

realitzaria mitjançant entrevistes a  testimonis d’un mateix  tema dins  la mateixa escola, per 

tant, podrien ser professors, alumnes o personal de l’escola. 

L’objectiu del bloc “Som reporters” és que els alumnes de 6è  facin un reportatge relacionat 

amb  la  seva  assignatura  per  dins  l’escola  barrejant  la  redacció  de  notícies  i  la  realització 

d’entrevistes. Entre tots elaborarien  les notícies  i  les preguntes de  les entrevistes  i alhora de 

sortir a gravar 2 alumnes serien els encarregats de guiar els llocs on s’hauria d’anar de l’escola 

i els professors amb qui parlar, 2 els càmeres i els altres 2 els que farien les preguntes. 

Com en els blocs anteriors,  l’última sessió, es preveu realitzar al teatre de  l’escola per tal de 

fer una visualització conjunta dels quatre reportatges. 
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TAULA 8: Proposta programació 3r trimestre. 

SOM REPORTERS 

3 SEMESTRE PROJECTE ANNEXA TELEVISIÓ – CICLE SUPERIOR (6È PRIMÀRIA) 

SESSIÓ  DATA  GRUPS   AULA  ACTIVITAT 

1  08/04/2015 ½  Classe  6è  Presentació:  explicar en què consistirà el bloc del 

tercer trimestre, el calendari i les diferents classes. 

ensenyar com es fa un reportatge, els passos a  

seguir i visualitzar mostres de reportatges  

audiovisuals. Al final de la sessió deixar temps per  

a possibles preguntes i dubtes els alumnes. 

2  10/04/2015 ¾  Classe  6è  Presentació:  explicar en què consistirà el bloc del 

tercer trimestre, el calendari i les diferents classes. 

ensenyar com es fa un reportatge, els passos a  

seguir i visualitzar mostres de reportatges  

audiovisuals. Al final de la sessió deixar temps per 

a possibles preguntes i dubtes els alumnes. 

3  15/04/2015 ½  Classe  6è  Consell de redacció. Escollir tema, presentadors,  

apartats i llocs de l’escola per on es gravarà el  

reportatge. 

4  17/04/2015 ¾  Classe  6è  Consell de redacció. Escollir tema, presentadors,  

apartats i llocs de l’escola per on es gravarà el  

reportatge. 

5  22/04/2015 ½  Informàtica  Recerca d’informació: fer memòria dels buscadors  

explicats i les eines mostrades. Elaborar un  

document de word amb els que més s’han utilitzat 

a classe (els documents es penjaran a classe  

perquè tots els alumnes el puguin consultar). 

6  24/04/2015 ¾  Informàtica  Recerca d’informació i preparació del recorregut  

que gravaran per l’escola (escaleta). 

7  29/04/2015 ½  Informàtica  Recerca d’informació i preparació del recorregut  

que gravaran per l’escola (escaleta). 
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8  01/05/2015 ¾  FESTA DIA DEL TREBALLADOR 

9  06/05/2015 ½  Escola i  

Classe 6è 

Gravació del reportatge per l’escola: 

15h‐16h: Grup 1 grava. Grup 2 repassa el  

recorregut i les diferents tasques que realitzarà  

cada membre del grup (entrevista, gravació...). 

16h‐17h: Grup 2 grava. Grup 1 prepara la gravació 

de la setmana que ve. 

10  08/05/2015 ¾  Escola i  

Classe 6è 

Gravació del reportatge per l’escola:   

15h‐16h: Grup 3 grava. Grup 4 repassa el 

recorregut i les diferents tasques que realitzarà  

cada membre del grup (entrevista, gravació...). 

16h‐17h: Grup 4 grava. Grup 3 prepara la gravació 

de la setmana que ve. 

11  13/05/2015 ½  Escola i  

Classe 6è 

Gravació del reportatge per l’escola:  

15h‐16h: Grup 2 grava. Grup 1 repassa el 

recorregut i les diferents tasques que realitzarà 

cada membre del grup (entrevista, gravació...). 

16h‐17h: Grup 1 grava. Grup 2 comença a preparar 

el que penjaran al bloc. 

12  15/05/2015 ¾  Escola i  

Classe 6è 

Gravació del reportatge per l’escola:  

15h‐16h: Grup 4 grava. Grup 3 repassa el  

recorregut i les diferents tasques que realitzarà  

cada membre del grup (entrevista, gravació...). 

16h‐17h: Grup 3 grava. Grup 4 comença a  

preparar el que penjaran al bloc. 

13  20/05/2015 ½  Informàtica  Edició: aprendre a utilitzar el Movie Maker. 

14  22/05/2015 ¾  Informàtica  Edició: aprendre a utilitzar el Movie Maker. 

15  27/05/2015 ½  Informàtica  Difusió: penjar els diferents redactats del 

reportatge al bloc, makking off dels stand ups del 

reportatge,etc.  

16  29/05/2015 ¾  Informàtica  Difusió: penjar els diferents redactats del  
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reportatge al bloc, makking off dels stand ups del 

reportatge,etc. 

17  03/06/2015 ½  Informàtica  Difusió: penjar entre tots els membres del grup el  

reportatge explicant la feina que ha realitzat cada 

alumne (per exemple: presentador, càmera,  

operador de càmera, etc.). 

18  05/06/2015 ¾  Informàtica  Difusió: penjar entre tots els membres del grup el  

reportatge explicant la feina que ha realitzat cada 

alumne (per exemple: presentador, càmera,  

operador de càmera, etc.). 

19  10/06/2015 ½  Classe 6è  Reflexió: que hem après, valoració dels alumnes, 

aspectes a millorar, etc. 

20  12/06/2015 ¾  Classe 6è  Reflexió: que hem après, valoració dels alumnes, 

aspectes a millorar, etc. 

21  17/06/2015 1/2/3/4  Classe 6è  Preparació de l’exposició per la Festa d’Estiu. 

22  19/06/2015 1/2/3/4  Teatre Escola Presentació dels diferents reportatges a la Festa  

d’Estiu de l’Escola. 

FONT: Elaboració pròpia. 
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4.3.6 EXEMPLE D'ELABORACIÓ DE CONTINGUTS AUDIOVISUALS BASATS EN L'ASSIGNATURA 

DE CONEIXAMENT DEL MEDI  NATURAL 

TREBALLEM LES NOTÍCIES 

A  continuació  detallaré  com  seria  l’elaboració  d’un  telenotícies  a  partir  de  tots  els  ítems 

explicats fins al moment. Abans cal tenir en compte el següent: 

TAULA 9: Quadre previ de programació 1r trimestre ‐ grup 1. 

 1 TRIMESTRE   TREBALLEM LES NOTÍCIES

Grup   1 

Nombre d’alumnes  6 

Assignatura   Coneixement del Medi Natural

Bloc   Treballem les notícies (elaboració d’un telenotícies) 

Fases  Consell de redacció, recerca d’informació i escaleta, redacció 

 de les notícies, presentació, gravació, edició i difusió. 

FONT: Elaboració pròpia. 

Un cop tenim repartits els alumnes en diferents grups de treball i assignades les 3 assignatures 

que  es  treballaran  al  llarg  del  curs,  és  el moment  de  començar  les  fases  de  preproducció, 

producció  i  postproducció.  Tot  seguit  exemplificaré  aquestes  fases  en  l’elaboració  d’un 

telenotícies. 

En  la preproducció primer de  tot  cal dur a  terme un  consell de  redacció. Aquí els alumnes 

proposarien  diferents  temes  i  debatrien  sobre  ells.  Al  final,  juntament  amb  el  professor 

escullen  que  durant  el  primer  trimestre  i  per  l’elaboració  del  telenotícies  treballaran  “La 

Terra”.  Com  que  aquest  tema  inclou  diversos  aspectes  cada  alumne  redactarà  una  notícia 

sobre un d’ells: que és la terra, en quin sistema està, com es mou, quines capes té, que són els 

terratrèmols i finalment que són i com es formen els volcans. Tot seguit els alumnes entrarien 

en  la  fase  de  buscar  informació  sobre  el  seu  tema  i  en  la  redacció  de  la  notícia  amb  la 

correcció posterior del professor. Aquí també podrien introduir un apartat dins la seva notícia 

extrapolant el que estan dient  al  lloc on  viuen. Per exemple: explicar on estan de  la  terra, 
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quins volcans  tenen a prop,  si a Girona hi ha hagut mai  terratrèmols, etc. A més en aquest 

punt també haurien d’elaborar una escaleta i les tasques que realitzaria cada un dels alumnes: 

2  d’operadors  de  càmera,  2  de  presentadors  i  2  controlarien  el  decorat  i  ajudarien  als 

presentadors  amb  cartells  dels  titulars  de  les  notícies  com  un  “telepronter”.  Un  exemple 

d’escaleta podria ser el següent: 

TAULA 10: Proposta escaleta telenotícies. 

Escena  Pla 

(enfocant als dos presentadors)

Locutors (quin

alumne parla) 

Notícia Temps 

Aproximat

1  General   X Presentació del 

Telenotícies 

10”

2  General  Y Què és la terra?  20”

3  General   X En quin sistema 

està? 

20”

4  General  Y Com és mou la  

Terra? 

20”

5  General  X Quantes capes té la 

Terra? 

20”

6  General  Y Que són els 

Terratrèmols? 

20”

7  General  X Que són i com es 

formen els volcans? 

30”

8  General  Y Comiat 10”

FONT: Elaboració pròpia. 

L’escaleta es donaria a tots els membres del grup (6 alumnes),  ja que d’aquesta manera tots 

sabrien que toca en cada moment i l’ordre que han de seguir dins del plató.  

Una vegada llesta la part de preproducció amb les notícies redactades i l’escaleta feta seria el 

moment  de  començar  la  fase  de  producció.  Aquesta  consisteix  a  gravar  i  en  presentar  les 

notícies. Només citar que caldria, abans de gravar per primer cop el  telenotícies, dedicar el 
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primer dia de gravació en assajar  l’escaleta  i  la  locució correcta de  les notícies. És necessari 

que cada alumne sàpiga la feina que ha de realitzar per tal de què no hi hagi confusions en el 

moment de gravar dins del plató. 

Finalment en la fase de postproducció cada alumne s’encarregaria de penjar la seva notícia al 

bloc mentre el professor els hi ensenya com s’edita  i penja el vídeo del  telenotícies. També 

podrien penjar els assajos de gravació i presentació, etc. 

FEM UNA ENTREVISTA 

Durant el  segon  trimestre els alumnes  treballarien com  seria  la  realització d’una entrevista. 

Tenint en compte els següents punts la programació del segon bloc quedaria així: 

TAULA 11: Quadre previ de programació 2n trimestre ‐ grup 1. 

2 TRIMESTRE  FEM UNA ENTREVISTA

Grup  1 

Nombre d’alumnes  6 

Assignatura  Coneixement del Medi Natural

Bloc   Fem una entrevista (realització d’una entrevista a un expert sobre

el tema escollit) 

Fases  Consell de redacció, recerca d’informació i escaleta, redacció 

de les notícies, presentació, gravació, edició i difusió. 

FONT: Elaboració pròpia. 

Realitzat  el  quadre  previ  de  programació  és  el moment  de  començar  les  diferents  fases  a 

seguir per produir una entrevista: la preproducció, la producció i la postproducció. 

Durant  la preproducció els alumnes serien els encarregats d’escollir  la persona a qui realitzar 

l’entrevista, tot i que el professor, donaria el vistiplau i miraria de contactar amb ella. Després 

de debatre sobre les possibles opcions del tema de l’entrevista, seguint en la línia de treballar 

l’assignatura  de  coneixement  pel  medi  natural,  escullen  que  serà  “La  Nutrició”.  Per  tant 

decideixen que el  convidat  sigui un nutricionista. Abans doncs, de  començar  a  redactar  les 

preguntes  de  l’entrevista  (2  o  3  preguntes  per  alumne),  caldria  que  el  grup  es  dediques  a 
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buscar  informació  sobre  aquest món  i  sobre  l’entrevistat  en  concret.  Alhora  d’escollir  les 

preguntes ho  farien entre  tots  i  sota  la  tutela del professor, haurien de  sortir un  total de 6 

preguntes, una escrita per  cada membre del grup. També durant aquesta  fase és necessari 

delimitar  l’escaleta  i  les  tasques  de  cada  alumne:  2  operadors  de  càmera,  2  presentadors 

(conductors de l’entrevista) i 2 controladors del decorat i del “telepronter”. Les tasques estan 

pensades  per  anar  essent  rotades,  és  a  dir,  que  cada  alumne  les  realitzi  totes.  L’exemple 

d’escaleta per a la producció de l’entrevista podria ser el següent: 

TAULA 12 : Proposta escaleta entrevista. 

Escena  Pla 

(enfocant als dos conductors) 

Conductors (quin

alumne parla) 

Notícia Temps 

Aproximat

1  General   X Presentació de  

l’entrevistat (qui és,

quina és la seva 

feina, d’on és...) 

20”

2  General  Y Pregunta 1 

‐Perquè va decidir ser 

nutricionista? 

5‐10”

3  General   X Resposta  20”

4  General  Y Pregunta 2 

‐Que s’ha d’estudiar 

per ser nutricionista? 

5‐10”

5  General  X Resposta  20”

6  General  Y Pregunta 3 

‐Perquè és important 

menjar sa? 

5‐10”

7  General  X Resposta  20”

8  General  Y Pregunta 4 

‐Perquè s’ha de 

 menjar tanta verdura 

5‐10”
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i tanta fruita? 

9  General  X Resposta  20”

10  General   Y Pregunta 5 

‐Perquè menjar  

llaminadures i xocolata  

va malament per la 

 salut? 

5‐10”

11  General  X Resposta  20”

12  General  Y Pregunta 6 

‐ Com seria una dieta 

equilibrada? 

5‐10”

13  General  X Resposta  20”

14  General  Y Comiat (Donar les 

gràcies a la persona 

entrevistada per 

haver vingut) 

10”

FONT: Elaboració pròpia. 

Aquesta escaleta es donaria  a  tots els membres del  grup  (6  alumnes) perquè  tots  sabessin 

quin orde s’ha de seguir i quina tasca s’ha de realitzar en cada moment. 

La  fase de producció  seria el moment de gravar  l’entrevista. Com que aquesta,  igual que el 

telenotícies  seria  en  directa,  caldria  haver‐la  assajat  anteriorment.  Els  dos  alumnes 

encarregats  del  plató  caldria  que  situessin  a  la  persona  entrevistada  i  als  dos  conductors 

correctament. La millor manera per realitzar una entrevista amb una sola càmera és situar els 

dos  alumnes  que  fan  les  preguntes  a  un  costat  i  just  davant  seu  la  persona  entrevista,  de 

manera que  la  càmera amb un  sol pla pogués agafar‐los als  tres. Després de  l’entrevista el 

nutricionista faria una petita xerrada al grup que ha realitzat l’entrevista i a l’altre grup. 

En l’última fase, la de postproducció, cada alumne penjaria les seves preguntes al bloc, a més 

de  fer entre  tota  la  classe un perfil del nutricionista per penjar  juntament amb el vídeo de 

l’entrevista. El professor seria  l’encarregat de penjar el vídeo de  l’entrevista  i d’editar el que 
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fos necessari. A més, també hi hauria l’opció de penjar algun escrit sobre la xerrada posterior a 

l’entrevista. 

SOM REPORTERS 

A continuació exemplificaré com hauria de ser la producció d’un reportatge tenint en compte 

tots els següents ítems: 

TAULA 13: Quadre previ de programació 3r trimestre ‐ grup 1. 

 3 TRIMESTRE   SOM REPORTERS

Grup   1 

Nombre d’alumnes  6 

Assignatura   Coneixement del Medi Natural

Bloc   Som reporters (elaboració d’un reportatge)

Fases  Consell de redacció, recerca d’informació i escaleta, redacció 

 de les notícies, presentació, gravació, edició i difusió. 

FONT: Elaboració pròpia. 

Una  vegada  es  tingui  clara  la  programació,  és  a  dir,  el  grup  d’alumnes  que  treballarà,  el 

contingut que estudiarà i el gènere informatiu que utilitzarà ja es poden començar a elaborar 

les fases del projecte seguint l’ordre marcat. Cal tenir en compte que fer un reportatge és molt 

més  complex  que  elaborar  un  telenotícies  o  una  entrevista,  per  això  aquests  dos  s’han 

estudiat prèviament. Evidentment  serà un  reportatge adequat a  les  sessions de  treball que 

tenen als alumnes i al seu ritme de treball. 

En  l’etapa  de  preproducció  els  alumnes  i  amb  l’ajuda  del  professor  s’escolliria  el  tema  del 

reportatge. Entre tots decideixen que serà “L’Electricitat  i  les Màquines” perquè dins  l’escola 

hi  ha  molts  aparells  que  necessiten  l’electricitat  per  funcionar  i  volen  descobrir‐los  tots. 

Després  de  fer  una  recerca  d’informació  sobre  què  és  l’electricitat,  per  a  què  serveix  i  els 

múltiples  aparells  que  la  utilitzen  és  el  moment  d’elaborar  l’escaleta.  Aquesta  seria  més 

complexa que les dos realitzades fins al moment, cal que detalli bé els plans perquè es gravarà 

per diferents  indrets de  l’escola. També s’ha d’estudiar bé el recorregut que es seguirà  i  les 
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fases que durà a terme cada alumne: 2 operadors de càmera, 2 presentadors i 2 controladors 

del  decorat,  en  aquest  cas  hauran  de  saber‐se  bé  el  recorregut  i  preparar  els  diferents 

escenaris on gravar. Cada vegada cal canviar els alumnes de tasques,  ja que el projecte està 

pensar perquè  tots  realitzin  totes  les  funcions. Abans de  realitzar  l’escaleta cal  tenir el guió 

preparat, aquest el redactarien els alumnes amb l’ajuda del professor. No cal que sigui un guió 

complex  sinó  explicant  que  és  l’electricitat  i mostrant  alguns  exemples  de màquines  per 

l’escola  ja  estaria  llest.  Seria  bo,  per  exemple,  poder  fer  una  o  dues  preguntes  a  algun 

professor sobre  l’electricitat o bé al conserge de  l’escola que  tracta més aquests  temes. Les 

preguntes  s’haurien  de  pensar  juntament  amb  l’elaboració  del  guió.  També  estaria  bé  en 

aquest punt consultar la web del ministeri per afegir alguna música o imatge de recurs durant 

l’edició. Una possible escaleta podria ser la següent: 

TAULA 14: Proposta escaleta reportatge. 

Escena  Pla 

 

Lloc  Descripció pla Alumne que fa  

l’stand up o entrevista) 

Temps 

Aprox.

1  PA Pla Americà: del

cap fins als genolls 

de l’alumne‐ ¾ ) 

Plató classe 

de 6è 

Alumne explica sobre de que 

va el  reportatge i parla de 

què és l’electricitat. 

X 15”

2  PA  Plató classe 

de 6è 

Alumne explica per a que 

serveix l’electricitat i diu que 

seguidament mostrarà  

exemples de màquines que  

necessiten electricitat  

arreu de l’escola. 

Y 15”

3  General   Fora escola  Es mostra tota l’escola. 3”

4  PM Pla Mig: 

alumne tallat  

per la cintura, ½.  

Aula  

Informàtica.

Alumne al costat d’un 

ordinador dins l’aula  

d’informàtica explica que els 

ordinadors necessiten  

electricitat per funcionar,  

també mostra tots el cables. 

X 5‐10”

5  PM  Aula  Alumne a l’aula de la Ràdio Y 5‐10”
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Ràdio  

Annexa. 

Annexa explica que perquè la

ràdio funcioni necessita 

electricitat. 

6  PA  Passadís.  Alumne fa una pregunta a un

professor de l’escola i aquest 

li respon. 

X 15”

7  General  Pati de  

l’escola 

Es mostra l’escola. 20”

8  PA  Consergeria Alumne fa una pregunta al

conserge de l’escola i aquest 

li respon. 

Y 15”

9  PA  Plató classe 

de 6è 

Alumne explica el que han

après en el reportatge. 

X 10”

10  PA   Plató classe 

de 6è 
Alumne resumeix tot el que  

han mostrat en el reportatge i 

amb les persones que han  

parlat.  

Y 10”

11  General  Plató classe 

de 6è 

Crèdits (s’afegeixen per 

ordinador)  

10”

FONT: Elaboració pròpia. 

L’escaleta del reportatge s’hauria de donar a tots els membres del grup  (6 alumnes) perquè 

poguessin  estar  orientats  en  tot moment  dels  passos  que  s’han  de  seguir  per  produir  el 

reportatge. 

En  l’elaboració del  reportatge  l’apartat de producció és el més complex. Per això, una bona 

escaleta permetria els alumnes poder seguir bé els passos. Si es té en compte l’escaleta en el 

moment de gravar  i  fer el  recorregut per  l’escola no hi ha d’haver  cap problema ni per als 

operadors  de  càmeres,  ni  pels  presentadors  ni  pels  dos  alumnes  encarregats  de marcar  el 

recorregut i posar a punt els llocs de gravació.  

L’edició del reportatge, al ser molt complex (tot  i que  l’escaleta està pensada perquè moltes 

escenes es puguin gravar al mateix  lloc  i seguides, com per exemple,  les dues primeres  i  les 
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dues  últimes),  la  realitzaria  el  professor.  Tal  com  s’ha  citat  anteriorment  per  a  l’edició  del 

mateix  el  professor  podria  accedir  al  banc  d’imatges  de  recurs,  sons,  etc  per  tal  de  fer un 

reportatge més complet. 

 Els alumnes podrien realitzar proves amb el Movie Maker tal com en la programació es té en 

compte, és important que aquests aprenguin a manegar el programa. En la postproducció els 

alumnes també podrien penjar al bloc el recorregut que han fet per l’escola, els perfils de les 

persones a qui han fet les preguntes, etc. 
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4.3.7 PRESSUPOST ORIENTATIU  
 

Abans de dur a  terme un projecte  cal elaborar un pressupost per  tal de  saber el  cost de  la 

implantació del mateix. En el cas del projecte proposat he trobat oportú fer el que podria ser 

un pressupost orientatiu,  ja que depenen de  l’escola que el vulgui  implantar aquest canviarà. 

També  cal  tenir  en  compte  que  si  alguns mitjans  plasmats  en  el  pressupost  ja  es  tenen  a 

l’escola hi ha l’opció d’aprofitar‐los.  

TAULA 15: Proposta pressupost Annexa Televisió. 

Unitats  Material  Característiques  Fotografia  Cost (€)

1  Càmera de  

Vídeo HMX 

Samsung 

Càmera de vídeo amb zoom 

òptic de 52 megapíxels i 

una resolució de vídeo 

de 1280 x 720 píxels. Permet

la connexió d’un micròfon i 

funciona amb una targeta 

d’emmagatzematge SD. 

El Sensor és un CMOS  

Integrat i és compatible 

amb el sistema operatiu 

de Windows. Graba amb HD.

 

129€ 

4  Micròfons  Micròfon Hama DM40 

dinàmic, amb cables 

adaptadors. 

 

 

 

63.96€ 



 
 

49 
 

4  Coixinet pel  

micròfon 

Coixinets adaptables amb  

anella de subjecció.  

 

24.40 € 

1  Trípode  Trípode Hama, amb corba de

nivell, altura màxima (106.5 

cm), altura mínima (36.5 cm),

compatible amb tot tipus de 

càmeres.  

 

14.99 € 

1  Targeta de  

Memòria 8 GB 

Targeta de Memòria Micro  

SD de 8 GB. Inclou adaptador

per posar la targeta en altres

dispositius. 

 

 

 

 

 

11.99 € 

 

PRESSUPOST TOTAL 

 

244,34 €

FONT: Elaboració pròpia. 

El pressupost  total que presento de 244,34€ és  totalment orientatiu  i és una de  les moltes 

opcions possibles. Si l’escola ja tingués una càmera de fotos amb l’opció de gravar ja no caldria 

comprar‐ne una de nova. I així igual amb la resta de material que es proposa des del projecte. 

Alhora de realitzar‐lo he tingut en compte diversos aspectes com  la relació qualitat preu dels 

productes, que siguin fàcils d’usar(ja que els han de fer servir nens i nens d’11 i 12 anys) i que 

el nombre d’unitats siguin les encertades. Considero que amb un sola càmera, un trípode i una 

targeta de memòria es pot realitzar una televisió escolar. Pel que fa el nombre de micròfons 

crec que és el correcte i, que si en faltessin, se’n podrien anar a comprar més, però la idea del 

projecte és que els alumnes no en necessitessin més, ja que no n’hi ha d’haver més de quatre 

parlant en una mateixa peça informativa.  
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4.3.8 DIFUSIÓ  

La difusió és una part important del projecte que moltes vegades no es té en compte. La idea 

és que “Annexa Televisió – la TV de tots” es pugui veure també en línia per Internet mitjançant 

un bloc  (com  ja és el cas de  la  ràdio de  l’escola). D’aquesta manera,  tots els pares, mares  i 

familiars dels alumnes podran mirar  la  televisió quan vulguin. Cada vegada que  s’acabi una 

peça es penjarà al bloc amb el guió i una petita descripció de com s’ha fet el programa.  

El bloc permetrà als alumnes millorar  l’ús cap a  les noves  tecnologies, en aquest cas, el  fet 

d’utilitzar  un  bloc  i  de  penjar‐hi  les  peces,  pretén  fer  conèixer  als  petits  periodistes  com 

funciona el món dels blocs molt utilitzat actualment. També perquè el procediment de penjar 

els  vídeos  al  bloc  sigui  més  ràpid  i  senzill  proposo  crear  un  canal  al  Youtube,  un  portal 

d’Internet  que  permet  pujar,  visualitzar  i  compartir  vídeos.  D’aquesta manera  una  vegada 

penjats  els  fitxers  de  la  Televisió  de  l’Annexa  només  s’haurien  d’enllaçar  en  la  publicació 

corresponen del bloc. 

Per tal de què el bloc tingui una presència uniforme  i un toc original, he elaborat un  logotip, 

utilitzant els colors que té l’escola: blau, taronja i blanc. Com que el logotip és per una televisió 

realitzada per nens  i nenes de 12 anys he considerat oportú utilitzar un  tipus de  lletra  i un 

dibuix d’una televisió més adequats per nens d’aquesta edat. Crec que donar un toc infantil al 

logotip ajuda a visualitzar quin tipus de productors hi ha darrere “L’Annexa Televisió – la TV de 

tots”. Amb l’elaboració d’aquest també s’intenta crear un sentit propi i unitari a la televisió de 

l’escola,  ja que el  logotip es pot penjar al bloc, dibuixar en el decorat del plató, pintar en els 

micròfons, etc. 

En  l’elaboració  d’aquest  també  hi  podrien  ajudar  els  alumnes,  fent  una  pluja  d’idees  i 

intentant portar‐ho a terme amb l’ajuda d’un professor a l’assignatura de plàstica de l’escola. 

Llavors el professor corresponent només l’hauria d’escanejar i ja estaria llest pel web. La idea 

principal de “Annexa Televisió – la TV de tots”, com s’ha anat repetint, és que sigui una tasca 

integradora. El nom de la televisió de l’escola també seria adequat que el triessin entre tots.  
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LOGOTIPS “Annexa Televisió – la TV de tots”: 

 

 

 

 

CAPTURA PANTALLA EXEMPLE DEL BLOC “Annexa Televisió – la TV de tots”: 
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El bloc que he creat com a exemple de l’Annexa Televisió és molt senzill d’utilitzar. La web es 

diu WEEBLY i és una plataforma que permet formar blocs gratuïts d’una manera molt intuïtiva 

i  fàcil de manegar25. Crec que és  la millor opció perquè utilitzin els nens  i nenes de 6è de 

primària de  l’Annexa. El bloc s’encarregaria d’obrir‐lo el professor corresponent però alhora 

de penjar‐hi les notícies i els diferents vídeos editats ja ho podrien fer els alumnes. 

El bloc plantejat (captura de pantalla) es vertebra a partir de quatre pestanyes a la part dreta 

superior  que  pretenen  agrupar  diferents  aspectes  com:  definir  qui  són  els  autors  del  bloc 

(petita definició acompanyada d’una fotografia de cada alumne – periodista), explicar que fan, 

com ho  fan  i perquè realitzen   “l’Annexa Televisió –  la TV de tots”,   a més d’explicar des de 

quina escola es fa i quants alumnes són. Finalment l’última pestanya seria on es trobarien tots 

els vídeos de la Televisió en línia de l’escola Annexa amb el seu escrit corresponent. El disseny 

creat és senzill i entenedor simple vista. L’Annexa Televisió no busca un bloc ostentós i replet 

d’informació sinó que busca claredat  i facilitats, ja que és perquè  l’utilitzin alumnes de 6è de 

primària. 

El bloc, a part de l’actualització al final de cada trimestre amb els vídeos de la televisió, tal com 

s’ha mencionat anteriorment, seria bo que s’anés actualitzant amb esborranys de notícies o 

amb vídeos de prova, entre altres opcions, per tal de què sempre hi hagués activitat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
25Altres possibles plataformes en línia que podria utilitzar la televisió de l’Annexa per crear bloc gratuïts són: 

http://blogspot.es/ [Consultada 07/05/2014] i http://es.wordpress.com/ [Consultada 07/05/2014] 
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