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1. Justificació 

 

Cada any, els mesos previs als dies d’inscripció universitària, les ments dels joves d’uns 

disset anys es revolucionen: què estudiaré, on ho estudiaré, m’agradarà el que estudiaré 

i, el més pertorbador de tots els pensaments: seré capaç de complir les expectatives 

acadèmiques dels estudis? En el cas dels més informats, les pàgines web de les 

universitats prenen un valor incalculable: allà s’hi pot trobar tota la informació 

necessària, sovint en forma d’estadístiques. Que si hi ha X percentatge de dones i 

d’homes fent la carrera, que si d’aquest X aconsegueixen graduar-se X més... Després, 

els joves comencen a distribuir-se, uns a una universitat, els altres a una altra... Els que 

decideixen, concienciosament, que la seva vocació és la comunicació, i són del grup dels 

informats, i si decideixen, per exemple, estudiar a la UAB, topen amb una pàgina web 

ben estructurada. En primera plana, a informació general, la pestanya que causa més 

excitació: perfil de l’estudiant de Comunicació Audiovisual. I els joves, davant la 

pantalla, s’ho miren, esperant tenir, al menys, unes quantes de les característiques del 

futur estudiant. Hi ha detallades habilitats com: “capacitat de treball en grup”, 

“capacitat de síntesi i capacitat d’autocrítica” o “capacitat de creativitat i imaginació”.  

 

Paral·lelament. Cada any, els mesos previs a l’inici del nou curs escolar, les ments del 

professorat es revolucionen: quines novetats s’han inclòs en els currículums oficials, 

com es tractaran les competències l’any que ve, què i com hauré d’avaluar, amb quina 

finalitat i, el més pertorbador de tots els pensaments: serà capaç tot això de permetre el 

correcte aprenentatge de l’alumnat? En el cas dels més informats, les pàgines de la 

legislació educativa prenen un valor incalculable: allà es pot trobar tota la informació 

necessària, sovint en forma d’articles, un rere l’altre. Que si ara ja no s’avaluaran certes 

matèries, que si les ràtios canvien per treballar en la inclusió, que si s’han d’aplicar les 

TIC de forma transversal... El professorat que decideix, conscienciosament, que la seva 

vocació és la d’educar de cara a un aprenentatge significatiu de l’alumnat, i són dels 

informats, i volen repassar les lleis amb temps per fer-se-les seves i treure’n el millor de 

si, topen amb el BOE que recull la LOMCE, la llei educativa vigent. I el professorat, 

davant de la pantalla, s’ho mira, esperant, al menys, poder complir amb alguna de les 

aspiracions esmentades en el preàmbul de la LOMCE: “[...] és necessari adquirir des 

d’edats primerenques competències transversals, com el pensament crític, la gestió de 

la diversitat, la creativitat o la capacitat de comunicar, i actituds clau com la confiança 

individual, l’entusiasme, la constància i l’acceptació del canvi. L’educació inicial és cada 
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vegada més determinant per tal com avui dia el procés d’aprenentatge no s’acaba en el 

sistema educatiu, sinó que es projecta al llarg de tota la vida de la persona.”1 

 

Hi ha, en part, una relació molt directe entre l’estudiant preuniversitari abans d’anar a 

la universitat i el professor preparant el curs vinent: cap dels dos sap si pot complir 

unes expectatives educatives. Si ho veiem amb més detall, són unes expectatives que 

realment fa poc que popularment es consideren necessàries. Si bé l’estudiant 

universitari fa uns anys tenia en ment anar a la universitat i prendre apunts per un 

examen, i el professor pensava que havia d’anar a l’escola i ser i proporcionar el 

coneixement, ara aquesta concepció de l’educació es va difuminant. La universitat 

descriu que per al grau en Comunicació Audiovisual s’espera un estudiant creatiu, la 

LOMCE diu que s’ha d’adquirir la creativitat pel bé de la formació de la persona però, 

per altra banda, Ken Robinson va trasbalsar ara ja fa 12 anys tota la comunitat 

educativa amb el cèlebre: “l’escola mata la creativitat”2. El cas és que, certament la  

comunitat educativa no es posa d’acord i la política tampoc sobre quina és la millor 

forma d’educar a les escoles. No hi ha un sistema educatiu perfecte, ni tampoc existeix, 

de moment, la clau per a crear l’escola ideal. No obstant, no són poques les persones 

que consideren l’educació com a centre neuràlgic del desenvolupament de les persones 

com a sers complets, que traduït en la llengua dels fonaments antropològics de 

l’educació seria la paidocenosi o “el conjunt d’estímuls educatius que tendeixen a 

configurar en l’educand una peculiar manera de ser i de reaccionar”(García Hoz, 1987, 

1993). Això és: jo sóc així per tot allò que en qualsevol moment m’ha envoltat i ha 

deixat peuada en mi.  

 

Els infants comencen a anar a l’escola obligatòriament amb cinc anys. I s’hi estan, 

també de forma obligada, fins als 16. S’inverteixen, necessàriament, i per llei, 11 anys en 

la primera formació acadèmica d’una persona. Aquesta formació es duu a terme entre 

l’escola i l’institut, amb una mitjana d’assistència de 6 hores diàries de classe per part 

de l’alumnat. Això ens porta a pensar que gran part de la paidocenosi de la persona 

mitjana d’entre 5 i 16 anys ocorre a dins d’una escola. Per tant, és un fet que la 

responsabilitat d’aquesta primera formació intel·lectual i emotiva, alhora que 

fisiològica, recau en gran mesura sobre el professorat i els centres educatius. Una 

formació que més enllà del que tradicionalment s’ha entès com “treure bones notes en 

                                                           
1 Llei orgànica 2/2013, de 9 de desembre , per a la millora de la qualitat educativa. Butlletí 
Oficial de l’Estat. Suplement en llengua catalana al número 295, de 10 de desembre de 2013. 
Darrera consulta: 23 de maig de 2018. 
2 Ken Robinson dice que las escuelas matan la creatividad. TED: ideas worth spreading. 
(2006). [Vídeo] YouTube. Darrera consulta: 23 de maig de 2018. 
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el màxim d’assignatures” o “intentar aprovar per tenir la família contenta”, i basant-nos 

en les teories dels defensors de l’educació personalitzada, es resumeix com preparació 

per a la vida en tant que “orientació i estímul per a la creació, manteniment i reforç en 

cada home dels hàbits adequats per als grans espais de la vida (exterior, interior i 

transcendent) realitzada en els ambients de: vida de família, vida de treball, vida social, 

vida d’amistat i temps lliure, i vida religiosa” 3.  

 

En el projecte professional d’aquest treball de final de grau del curs 2017/2018 s’explica 

una proposta per treballar en la paidocenosi i en el desenvolupament de la persona 

íntegrament, com s’esmentava anteriorment en el preàmbul de la LOMCE, a través de 

la Comunicació Audiovisual, una disciplina que posa de relleu la creativitat, com a 

matèria extraescolar a l’aula de sisè de primària. Però per poder donar el valor 

necessari a aquest projecte cal que ressalti la importància de l’educació, tant en general 

com personalment. Va ser quan em vaig adonar de tot el que he esmentat anteriorment, 

de la rellevància d’educar a la persona en la seva totalitat, quan vaig decidir que volia 

emprendre els estudis per a ser mestra de primària. Amb el grau de Comunicació 

Audiovisual a mitges (i amb la gran passió que sentia per aquest món), vaig començar a 

pensar que pot ser d’entre totes les mancances que veia al sistema educatiu espanyol 

així com està actualment, la falta d’educació en Comunicació Audiovisual m’inquietava. 

I vaig començar a observar més el meu entorn. Veia (i veig) infants consumint producte 

audiovisual a qualsevol hora del dia, demanant i exigint als parents més i més dibuixos, 

sèries; preadolescents bocabadats amb els YouTubers de moda, veient els anuncis que 

acaparen xarxes i televisors, admirant pel·lícules indiscriminadament, i amb un accés 

gairebé immediat a qualsevol producte audiovisual que desitgin. I a les escoles ningú en 

parla, d’aquest fenomen. Ningú t’ensenya a consumir audiovisual, ni et recomana com 

consumir-lo ni com consumir-lo. Si l’audiovisual a l’any 2018 és una part més del dia a 

dia de milers de nens i joves, per què a l’escola, el principal lloc perquè es produeixi la 

paidocenosi no s’educa en Comunicació Audiovisual?  

 

El projecte que es presenta a continuació és una proposta personal, basada en la meva 

formació en el grau en Comunicació Audiovisual que he estudiat des del curs 

2013/2014 fins el 2017/2018 a la Universitat Autònoma de Barcelona i en els estudis 

que curso des del 2016/2017 a la Universidad Internacional de la Rioja de grau en 

Mestra d’Educació Primària, de projecte educomunicatiu per a introduir la 

Comunicació Audiovisual a l’aula de sisè de primària. Cal esclarir que les condicions 

                                                           
3 Bernardo Carrasco, J. y Javaloynes, Juan J. y Calderero, José F. (2012). Cómo personalizar la 
educación. Una solución de futuro. Madrid: Narcea Ediciones.  
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escollides es deuen a que coneixent que en la meva formació com a mestra havia de fer 

una estada de quatre mesos de pràctiques com a mestra de sisè de primària, vaig 

decantar-me per a aquest nivell, a fi de poder adaptar el màxim possible els continguts 

a les necessitats reals d’un grup real. Aquest projecte d’Educomunicació és una 

planificació anual que inclou: una temporització de les sessions disponibles, una 

proposta didàctica (amb quina intenció es desenvolupa el contingut a aprendre i 

descripció de les activitats), context (per a qui estan pensades les activitats, on viuen, 

ambient que els envolta...), metodologia i una prova d’una de les unitats didàctiques. 

 

Els objectius d’aquest projecte són els següents: 

 

 Crear un projecte professional que serveixi per a ensenyar Comunicació 

Audiovisual a les aules de sisè de primària de forma extraescolar.  

 Aconseguir que el projecte professional sigui el més precís possible amb la 

realitat educativa del moment.  

 Adaptar els continguts del grau en Comunicació Audiovisual, quant a la part 

teòrica-pràctica, als continguts competencials de sisè de primària. 

 Crear una programació didàctica que es basi en els fonaments de l’educació en 

valors, a través de la imaginació, la creativitat, usant i treballant les emocions de 

forma crítica i oberta.   

 Dissenyar una programació didàctica anual que englobi diferents disciplines de 

la Comunicació Audiovisual: el cinema, la ràdio, la televisió, el llenguatge 

audiovisual, la publicitat i les plataformes web i xarxes socials.  

2. Estat de la qüestió  

El desig d’educar en comunicació o a través de la comunicació ha estat present en 

l’àmbit educatiu ens els darrers segles. Començà amb Comenius el segle XVII i l’ús de 

l’obra de teatre com a mitjà per aprendre,  i continuà amb autors com Célestin Freinet 

(1950), que proposà fer diaris i revistes a les escoles, a fi d’analitzar en profunditat els 

textos i trobar-los un sentit. Més tard, i a través de les teories de Marshall McLuhan, a 

mitjans del segle XX, Walter Ong teoritzà sobre l’oralitat primària, la de les persones 

que no coneixen ni la escriptura ni la impressió, i l’oralitat secundària la que tenen les 

persones que coneixen la telefonia, internet, la televisió... D’aquestes teories prèvies, 

Paulo Freire, Mario Kaplún i Lev Vygotsky,  en varen fer una simbiosi i les varen portar 
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al terreny de l’educació, mesclant-hi art i cultura. D’aquí en sorgeix el concepte 

Educomunicació, creat entre Kaplún i Freire, com a petició de la UNESCO.4 

En el present treball de final de grau, el curs d’Educomunicació es planteja des del punt 

de vista de l’activitat extraescolar. Per comprendre-ho, és necessari tenir una visió 

global de la legislació educativa dels darrers anys. El perquè de la decisió de fer la 

proposta de programació didàctica d’Educomunicació com a extraescolar i no com a 

assignatura en el conjunt del currículum  rau en el fet que la legislació espanyola actual 

no reconeix la Comunicació Audiovisual com a contingut que s’ha d’ensenyar.  Si bé hi 

ha una pinzellada de periodisme camuflada entre gèneres literaris a les assignatures de 

llengua, o un esbós d’ús del film com a mitjà educatiu de forma transversal, el sector 

audiovisual queda relegat a un segon pla. 

 A continuació s’exposen quatre casos legislatius que reflecteixen l’estat de la 

Comunicació Audiovisual en l’actual sistema educatiu espanyol a l’Educació Primària. 

El primer, la legislació on es veu reflectida la possibilitat d’autolegislació o 

autoregulació en relació a les assignatures a impartir. El segon, la inexistent cabuda 

d’una assignatura, ni troncal, ni específica ni pròpia de la comunitat autònoma, que 

inclogui la Comunicació Audiovisual. El tercer, com apareix en l’article 17 de la 

LOMCE, un objectiu que guarda certa relació amb la Comunicació Audiovisual. El 

darrer, l’especificació a les competències bàsiques de l’Educació Primària d’una 

demanda de la introducció transversal de les TIC i l’audiovisual en totes les 

assignatures del currículum.  

Anem per passes. Per començar, la política educativa és tot allò que compren els 

principis i directrius que s’estableixen en el conjunt de l’Estat i de les Comunitats 

Autònomes. El nom ho deixa clar: política. Com a política, implica que reflecteix tant 

els interessos de la societat com també,  les ideologies. Això vol dir que les decisions en 

matèria educativa es duen a terme en el sector de la política: les reformes legislatives, 

les introduccions o abolició de lleis... Aquestes polítiques es desenvolupen a diferents 

nivells en funció de la geografia, tal i com s’especifica a la LOMCE en el punt 2 de 

l’article 2 (bis) Sistema Educatiu Espanyol, que és el següent: “Les administracions 

educatives són els òrgans de l’Administració General de l’Estat i de les Administracions 

de la Comunitat Autònoma competents en matèria educativa. L’administració 

educativa en el nostre país està descentralitzada i organitzada en tres nivells: 

                                                           
4 Martínez-Salanova Sánchez, E. (2017). Educomunicación. Medios, recursos y  nuevas 

tecnologias para la educación. Recuperat de 
https://issuu.com/aularia/docs/libro_completo_medios_y_recursos_so. Darrera consulta: 20 
de maig de 2018. 

https://issuu.com/aularia/docs/libro_completo_medios_y_recursos_so
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l’Administració Central, l’Administració Autonòmica i l’Administració Local”5. Així 

doncs, i a partir d’aquesta distribució de poders, les tasques que se li assignen a 

cadascuna de les administracions, de forma resumida, són les següents. El Govern ha 

d’establir els continguts comuns, els estàndards i l’horari de les assignatures troncals i 

els estàndards de les assignatures específiques. No obstant, recau en el centre la 

responsabilitat de desenvolupar el currículum de les diferents etapes i cicles 

autònomament. Per altra banda, quant a l’Administració Autonòmica, cal destacar que 

té competències plenes sempre i quan es garanteixi a través de l’Alta Inspecció. 

Finalment, l’Administració Local es veu afectada per les lleis de Base de règim local i 

dirigida per la Conselleria d’Educació. El govern i l’administració de les corporacions 

locals estan regides pels ajuntaments. Les tasques de l’Administració Local inclouen 

cooperar amb l’Administració educativa i realitzar tasques complementàries. És a dir, 

poden impulsar activitats i promoure la relació del centre amb el seu entorn. 

 Però la qüestió és: on ens porta tot aquesta legislació? La resposta és senzilla: a una 

escola absolutament dissenyada i retallada per lleis de diferents nivells segons 

geografia. En altres paraules, no queda res a l’aire, la legislació recull absolutament tot 

el que es pot i no es pot fer a les aules. (Carda i Larrosa, 2007)6 

 

 

Font: La organización del centro educativo. Manual para maestros (pàgina 58). 

Traduït al català.  

                                                           
5
 Llei orgànica 2/2013, de 9 de desembre , per a la millora de la qualitat educativa. Butlletí 

Oficial de l’Estat. Suplement en llengua catalana al número 295, de 10 de desembre de 2013. 
Darrera consulta: 23 de maig de 2018. 
6 Carda, R.M. i Larrosa, F. (2007). La organización del centro educativo. Manual para 
maestros. Alicante: Editorial Club Universitario 
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Per altra banda, i seguint amb matèria legislativa, el contingut i les assignatures del 

currículum a les aules d’Educació Primària estan establertes i tenen un marge de 

permissió més o menys petit. La LOMCE expressa, en el punt 2 de l’article 16 Principis 

generals, entre d’altres coses, que la finalitat de l’Educació Primària és garantir una 

formació integral per contribuir en el ple desenvolupament de la personalitat de 

l’alumnat. En l’article 17, que s’han de desenvolupar hàbits de treball individual i 

d’equip, d’esforç, des responsabilitat, iniciativa, interès, creativitat, curiositat... així com 

també conèixer aspectes fonamentals de les Ciències de la Naturalesa, les Ciències 

Socials, la Geografia, la Història i la cultura. En l’apartat j) d’aquest article 17 

s’especifica que  en els objectius de l’Educació Primària s’inclou la “utilització de 

diferents representacions i expressions artístiques i iniciació en la construcció de 

propostes visuals i audiovisuals. Tot aquest coneixement s’ha d’obtenir, segons l’article 

18 Organització, en sis cursos d’Educació Primària, sense cicles, amb caràcter global i 

integrador, a través de les assignatures troncals, específiques i de lliure configuració 

autonòmica. Les assignatures troncals són: Ciències de la Naturalesa, Ciències Socials, 

Llengua Castellana i Literatura, Matemàtiques, Primera Llengua Extrangera. Les 

assignatures específiques són: Educació Física, Religió o Valors socials Cívics i al menys 

una a escollir entre Educació Artística, Segona Llengua Estrangera, Religió en cas que 

n’hagi escollit ja o Valors Socials i Cívics en cas que no s’hagi escollit ja. Les 

assignatures de lliure configuració autonòmiques queden delegades en funció de la 

regulació i de la programació de l’oferta educativa que estableixi l’Administració 

educativa. En el cas de les zones catalanoparlants, aquesta oferta és el català7. 

Les delimitacions legislatives, però, no són un entrebanc perquè des de les escoles es 

duguin a terme projectes o activitats relacionades amb l’Educomunicació. L’oferta de 

material, recursos i experiències recollides a les aules d’Educomunicació és ampli. N’és 

un exemple el referent en línia d’Enrique Martínez-Salanova Sánchez. Martínez-

Salanova és professor, pedagog, antropòleg i educomunicador, i ofereix recursos, 

tècniques i formació per a la Educomunicació. Martínez-Salanova publica el seu treball 

i els recursos que crea en línia des del 2003 (www.educomunicacion.es/index.htm), de 

forma gratuïta, per tant, el seu accés és immediat i senzill. La seva pàgina web és una 

mostra de l’alt grau de desenvolupament de l’Educomunicació, en tant que es mostren 

diferents vessants d’aquesta disciplina: social-històrica per una banda, científica per 

una altra i, la més interessant de cara a aquest projecte, la pràctica real i experimental. 

Martínez-Salanova (2017) teoritza així la relació entre actualitat i Educomunicació: 

                                                           
7
 Llei orgànica 2/2013, de 9 de desembre , per a la millora de la qualitat educativa. Butlletí 

Oficial de l’Estat. Suplement en llengua catalana al número 295, de 10 de desembre de 2013 
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“La educomunicación solamente se puede entender en un contexto de cambio cultural, revolucionario, 

dialógico, que nunca se acaba, dialéctico, global, interactivo, que adquiere su pleno sentido en la educación 

popular, en la que comunicadores/educadores y receptores/alumnos, enseñan y aprenden al mismo 

tiempo, pues son alternativamente emisores y receptores. La relación pedagógica se convierte en una 

situación de aprendizaje compartido entre los que se comunican entre sí y que, al hacerlo, construyen el 

hecho educativo, cuyo principal objetivo es el de desarrollar un pensamiento crítico ante la situación del 

mundo y sus mensajes.” 8 

Del discurs de l’educomunicador Martínez-Salanova se’n desprèn una proposta 

pedagògica molt interessant: el fet d’aprendre compartint el paper de docent i discent. 

Segons Martínez-Salanova el paper tradicional de cadascun d’aquests elements de 

l’entorn educatiu no es contempla en la Educomunicació en el context de la societat del 

canvi, sinó que els rols que adopten durant el procés educomunicatius s’han de girar, a 

fi de facilitar el desenvolupament del pensament crític en un món comunicatiu.  

 Martínez-Salanova recull en l’apartat del web anomenat “Experiencias desde las aulas 

y desde los medios sobre educación, derechos humanos y relaciones culturales” desenes 

d’experiències reals d’arreu d’Espanya i, fins i tot, algunes d’Amèrica del Sud, en forma, 

per exemple, de creació d’emissores i canals de televisió, fundació d’entitats per a 

l’Educomunicació o bé celebració d’esdeveniments com festivals de cinema sempre 

destinat al públic infantil i juvenil. De les experiències que Martínez-Salanova recull en 

el seu web, cal posar molta atenció en el taller de cinema que es va realitzar en el 

Colegio José Hurtado de Granada, el curs 2009/2010, a través d’una agrupació 

anomenada “Taller de cine”. El col·legi, per mitjà d’aquesta agrupació, va oferir a 

l’alumnat d’entre 6 i 12 anys (de tot el rang de primària) una activitat extraescolar on es 

van fer animacions, documentals i curts, amb guions propis i a través del llenguatge 

audiovisual que també varen aprendre. El Colegio José Hurtado de Granada va 

recórrer, com també es proposa en el present treball, a l’activitat extraescolar per poder 

oferir educació en comunicació.  

Per altra banda, a Catalunya, com a exemple de projecte educomunicatiu a nivell 

escolar cal esmentar el del Col·legi Montserrat, una institució de referència quant a 

innovació educativa i pedagògica que serveix constantment de referent per a altres 

escoles. El Col·legi Montserrat inclou en el seu projecte educatiu el cinema com a eina 

per a l’ensenyament i l’aprenentatge. Ho fa utilitzant recursos i tècniques com l’anàlisi 

del film i la realització de guions i storyboards. En els materials que el Col·legi 

Montserrat edita per a la formació de professorat extern a l’escola, s’especifica que: 

                                                           
8
 Martínez-Salanova Sánchez, E. (2017). Educomunicación. Medios, recursos y  nuevas 

tecnologias para la educación. Recuperat de 
https://issuu.com/aularia/docs/libro_completo_medios_y_recursos_so. Darrera consulta: 20 
de maig de 2018. 

https://issuu.com/aularia/docs/libro_completo_medios_y_recursos_so
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“Entre los múltiples recursos de que dispone la enseñanza, el cine es sin duda uno de los más completos. 

No es que el cine en sí mismo tenga estructura didáctica, tal vez se la podríamos reconocer a algún 

documental, ni tampoco es que se proponga finalidades educativas; es que la influencia del cine genera un 

proceso tal de interiorización de información, que siempre revierte en aprendizajes significativos que 

pueden ser de gran utilidad a los alumnos cuando el profesor sabe aprovecharlos”.9 

L’escola Pare Manyanet Les Corts, a Barcelona, com moltes altres escoles, segueix de 

prop les tendències educatives de l’Escola Montserrat. Per això, i perquè té una 

trajectòria àmplia en el terreny de la innovació educativa, també compta amb el seu 

propi projecte educomunicatiu. En el Col·legi Pare Manyanet es realitzen activitats 

relacionades amb l’Educomunicació de forma transversal a les assignatures curriculars. 

El centre compta amb un plató, iPads amb aplicacions per a l’enregistrament d’àudio i 

també una sala d’edició amb ordinadors.10 

Per altra banda, a Almería ressalta la iniciativa del Colegio San Valentín, que consisteix 

en la realització i emissió de programes radiofònics a “Radio Cupido”, en el dial 90.0, 

d’abast provincià. Radio Cupido està integrada en el currículum de 5è i 6è de primària, i 

es troba associada a Ràdio ONU. El mateix alumnat de cinquè i sisè és qui elabora els 

guions i també locuta la programació. L’escola, al seu web, expressa que l’objectiu de 

Radio Cupido és: “servir de cauce de expresión de las inquietudes de toda la 

Comunidad Educativa” i també “intentar mejorar la integración de nuestro alumnado 

inmigrante y de sus familias, teniendo en cuenta que éste supone el 45% de los alumnos 

del centro”.11 

A nivell institucional, el web del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports d’Espanya 

inclou, en el departament “Promoció”, en el subdepartament “Educació audiovisual”, 

en concret “Projectes d’alfabetització audiovisual”, una compilació de projectes per a 

l’Educomunicació a nivell estatal. S’hi mostra, entre molts altres, “A BAO A QU”, una 

agrupació per a la formació de professorat i de centres educatius, a través d’un projecte 

d’ensenyament que inclou la creació cinematogràfica i la fotografia principalment.12 

També “Associación cultural Irudi Biziak”, que, amb 28 anys d’experiència en el sector 

de l’Educomunicació ofereix “[...] programas diseñados para ser introducidos dentro de 

las asignaturas que conforman el currículum escolar, como el de Cine e Historia, Cine y 

                                                           
9 Del Pozo, M. (2014). Capítulo 8: Audiovisuales. A Del Pozo, M. Aprendizaje inteligente. (pp. 
437-475). Barcelona: Tekman books. 
10 CC Pare Manyanet. (2018). Manyanet Educació i Família. 
http://www.educa.manyanet.org/les-corts/. Darrera consulta 22 de maig de 2018. 
11 CEIP San Valentín. (2016). Radio Cupido 90.0 FM. http://www.ceipsanvalentin.net/rc.html. 
Darrera consulta 22 de maig de 2018. 
12 A BAO A QU. (2018). A bao a qu. Cultura, creación, educación. http://www.abaoaqu.org/es. 
Darrera consulta 22 de maig de 2018. 

http://www.educa.manyanet.org/les-corts/
http://www.ceipsanvalentin.net/rc.html
http://www.abaoaqu.org/es
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Literatura y Cine y Filosofía.”13 Destaca, en el directori del Ministeri d’Educació, que 

gran part dels projectes d’Educomunicació es relacionen amb el cinema. En són 

exemples “Cinescola”, “Edukacine I.E.S San José”, “Cinema per a estudiants” o “Cine y 

educación en valores 2.0”.14 

Tanmateix, a escala autonòmica, la Generalitat de Catalunya compta amb “EduCAC” 

per al desenvolupament de l’Educomunicació. L’EduCAC es descriu com “un programa 

d’educació en comunicació que neix amb l’objectiu prioritari de promoure l’educació 

mediàtica en àmbits educatius formals i informals.”15 És un projecte col·laboratiu entre 

el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Consell de 

l’Audiovisual de Catalunya, que té com a objectiu oferir els recursos, la formació i les 

eines necessàries per a l’educació en Comunicació Audiovisual. A més, el Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya juntament, en aquest cas, amb la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, posa a disposició del públic “Edu3”, un 

extens catàleg d’accés gratuït en línia de recursos audiovisuals amb finalitat educativa. 

Els continguts estan classificats per matèries, així com també per tipus de plataformes. 

Hi ha material televisiu, de ràdio, cinematogràfic, relacionat amb la fotografia i també 

amb els nous formats.16 

3. Planificació de curs 

A continuació es presenta la planificació de curs, dividida en cinc apartats.  

En primer lloc, el cronograma del calendari base, que es tracta d’una relació entre les 

sessions disponibles cada mes, comptabilitzant les vacances, (des de l’octubre que 

s’inicien les activitats extraescolars fins al maig que finalitzen) i el temari que 

s’imparteix en cada període mensual. És una manera de veure, en un sol cop d’ull, com 

es distribueix temàticament i temporalment el curs. S’ha de tenir en compte, també, 

que es descompten les sessions que estan afectades per les vacances, però no les 

sessions que s’hi podrien veure per dies de lliure elecció o festes locals. El calendari 

base, doncs, s’hauria de modificar en funció de les necessitats del centre que apliqués la 

planificació didàctica. 

                                                           
13 Irudi Biziak. (2018). Irudi Biziak. http://www.irudibiziak.com/. Darrera consulta 21 de maig 
de 2018. 
14 Ministeri d’Educació, Cultura i Esports. (2018). Projectes d’alfabetització audiovisual. 
https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/cine/promocion/educacion-
audiovisual/proyectos-alfbetizacion.html. Darrera consulta 21 de maig de 2018. 
15 EduCAC. (2018). EduCAC: els mitjans posen un marc a la realitat, desconstruïm-lo i creem-
ne un de propi. http://educac.cat/que-educac/. Darrera consulta: 27 de maig de 2018. 
16 Edu3. (2018). Edu3. http://www.edu3.cat/. Darrera consulta: 26 de maig de 2018 

http://www.irudibiziak.com/
https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/cine/promocion/educacion-audiovisual/proyectos-alfbetizacion.html
https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/cine/promocion/educacion-audiovisual/proyectos-alfbetizacion.html
http://educac.cat/que-educac/
http://www.edu3.cat/
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En segon lloc, el context educatiu, que recull, en pocs mots, l’abast que podria tenir la 

planificació didàctica. O sigui, on s’ha pensat que es podria desenvolupar la planificació 

proposada. 

A continuació, es fa una llista amb quatre explicacions de diferents casos de límits i 

condicions que es desprenen de l’elaboració de la planificació didàctica. S’hi justifiquen 

qüestions com la durada de la programació, els recursos necessaris físics, els recursos 

necessaris humans i la predisposició de l’entorn educatiu.  

En el quart punt, s’especifica la metodologia general de la programació per a, després, 

dins cada unitat didàctica poder esmentar la metodologia general sumada a tècniques 

específiques pròpies de cada tema individualment. En la metodologia general es recull 

les característiques pròpies de l’alumnat de sisè atenent la seva edat, una pinzellada 

sobre la seva dieta de consum d’audiovisual, la justificació de la metodologia utilitzada 

per a una extraescolar, una referència a la temporització i la definició de la metodologia 

educativa escollida: l’operativa i participativa. 

Per acabar, en el darrer apartat s’hi troben les taules de la planificació didàctica des del 

mes d’octubre fins al mes de maig . És a dir, hi ha una taula per a cada unitat didàctica, 

amb la informació necessària per a desenvolupar les set o vuit sessions 

d’Educomunicació que inclou cada unitat didàctica. La taula conté: contingut del tema, 

objectius didàctics, metodologia i explicació de cada sessió.  

3.1 Cronograma: calendari base 

Octubre Novembre Desembre 

 

Gener 

 

Febrer 

 

Març 

 

Abril 

 

Maig 

 

Introducció a 

la 

Comunicació 

Audiovisual 

El llenguatge 

audiovisual 

La ràdio El cinema  La 

televisió 

La 

publicitat 

Plataformes 

web i xarxes 

socials 

Projecte 

final: 

elaboració 

d’una peça 

audiovisual 

1a sessió TOTS 

SANTS 

1a sessió VACANCES 1a sessió 1a sessió VACANCES 1a sessió 

2a sessió  1a sessió 2a sessió 2a sessió 2a sessió 2a sessió 1a sessió 2a sessió 

3a sessió 2a sessió 3a sessió 3a sessió 3a sessió 3a sessió 2a sessió 3a sessió 

4a sessió 3a sessió 4a sessió 4a sessió 4a sessió 4a sessió 3a sessió 4a sessió 

5a sessió 4a sessió 5a sessió 5a sessió 5a sessió 5a sessió 4a sessió 5a sessió 

6a sessió 5a sessió 6a sessió 6a sessió 6a sessió 6a sessió 5a sessió 6a sessió 

7a sessió 6a sessió 7a sessió 7a sessió 7a sessió 7a sessió 6a sessió 7a sessió 

8a sessió 7a sessió VACANCES 8a sessió 8a sessió VACANCES 7a sessió 8a sessió 
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3.2 Context on es pot aplicar la programació 

Aquesta programació d’introducció a la Comunicació Audiovisual com a activitat 

extraescolar és oberta a qualsevol context educatiu. És a dir, seria apte per a diferents 

tipus d’escoles de diferents estils educatius en tant que no està dissenyada sota la 

demanda de cap institució. Això és, encara que aquesta planificació s’hagi provat en 

una petita escola concertada, d’una ciutat d’uns 40.000 habitants, podria ser 

extrapolada a una escola pública, que, a través de les Associacions de Pares i Mares  

posi a disposició activitats extraescolars per als alumnes. O, també, per exemple, en una 

gran ciutat, o en un entorn rural, una escola d’educació alternativa... sempre tenint en 

compte que les programacions didàctiques no són llibres tancats i intocables, sinó que 

han d’adaptar-se anualment a canvis com les innovacions científiques i tecnològiques i 

les capacitats i les necessitats de l’alumnat.  

3.3 Límits i condicions de la programació 

Hi ha, però, dins d’aquesta aplicació, alguns límits i condicions que s’han de complir 

perquè el seu funcionament sigui el més productiu possible.  

- En primer lloc, aquesta programació està pensada perquè els temes es puguin 

desenvolupar mensualment, a fi de poder establir una mena de centre d’interès 

dins de cada mes. Les activitats extraescolars s’ofereixen a les escoles des del 

mes d’octubre fins al maig, normalment com les extraescolars externes als 

centres, per això la programació proposada té aquesta durada. El fet d’incloure 

dues sessions setmanals és perquè les extraescolars es fan de dilluns a dijous i, 

habitualment, s’intercalen dues activitats. Així doncs, si una escola decidís posar 

en pràctica aquesta programació didàctica amb una suposada activitat 

extraescolar de Comunicació Audiovisual, hauria d’oferir, també, una altra 

activitat per combinar-la els dos dies restants de la setmana. Així i tot, si fos 

necessari, la temàtica de l’audiovisual és tan extensa que es podria crear una 

extraescolar amb quatres sessions setmanals, però s’hauria de procurar més 

distensió i diversificació de les sessions perquè no pogués arribar a ser una 

activitat tediosa i repetitiva.  

 

- Alhora, la programació també està pensada per aplicar-se a una escola on es 

disposi d’uns recursos mínims d’espai i material TIC. Tot i que ja fa anys que 

des de les polítiques educatives es va ordenar un avituallament tecnològic a les 

escoles, cal tenir en compte que el material disponible s’ha de trobar en bon 

estat i ha de ser suficient en quantitat per al nombre d’alumnes. És 
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imprescindible tenir un canó connectat a un ordinador en xarxa, així com també 

ordinadors o tauletes amb connexió per a cada alumne (si és possible) o per a 

cada dos alumnes.  

 

-  Per altra banda, s’ha concebut la programació per ser impartida per una 

persona professional o formada en el sector audiovisual. Es tracta de donar 

l’ensenyament a través d’una persona que pugui garantir un coneixement ampli 

dels temes que s’inclouen: ràdio, televisió, cinema... Per això, seria convenient 

que com a conductora de l’activitat extraescolar de Comunicació Audiovisual hi 

hagués una persona titulada, per exemple, en Comunicació Audiovisual, Mitjans 

Audiovisuals, Periodisme... 

 

- Per últim, una de les condicions per al bon funcionament de la programació 

didàctica és la bona predisposició de l’entorn de l’alumnat. En la programació 

s’inclouen activitats que impliquen més persones que el discent. Per això, cal 

que la resta d’entorn educatiu pugui cobrir la necessitat d’interacció, resolució i 

ajuda de problemes derivats de l’estudi. Aquesta predisposició, però, no és única 

per a aquesta mena d’activitat, sinó que és una condició sine qua non per poder 

educar un infant.  

3.4 Metodologia general de la programació 

3.4.1 L’alumnat de sisè de primària: característiques i consum 

Per proposar una programació didàctica cal tenir en compte, en primer lloc, a qui va 

dirigida, per poder pensar sobre quina és la seva fase de desenvolupament cognitiu i 

fisiològic, a més de social. En aquest cas, la programació es dirigeix a l’alumnat de sisè 

de primària, que tenen 11 i 12 anys o 13 anys, també, en el cas de l’alumnat repetidor de 

curs. L’alumnat de sisè de primària es troba en el darrer curs de primària, en un 

moment de canvi, ja que l’any següent ha de promocionar a l’Educació Secundària 

Obligatòria. És habitual que, en el cas de les escoles que només tenen infantil i 

primària, l’alumnat, en la seva promoció, hagi de canviar de centre i anar a un Institut. 

En el cas de les escoles que tenen continuació, el canvi és menor, però significatiu 

igualment. Hi ha modificacions en el professorat, en les aules, les normes, les 

matèries... i tot això en una fase d’evolució entre la preadolescència i l’adolescència. 

Quant al desenvolupament psicològic, és destacable la mutació que va del pensament 

infantil fins al pensament autònom i la capacitat de raonament. L’alumnat de sisè de 

primària desenvolupa durant aquest curs fórmules per a la reflexió i l’expressió 

d’opinions meditades. Socialment, experimenten, durant el trànsit de la 
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preadolescència a l’adolescència, una necessitat de creació de la identitat personal, de 

les característiques que els han de distingir com les persones que volen ser17.  

És interessant, de cara a l’elaboració de la programació i a la seva aplicació, saber quin 

és el tipus de consum d’audiovisual que es duu a terme durant aquest trànsit a 

l’adolescència, en l’edat entre els 11 i 13 anys. Alhora, però, resulta dificultós ja que la 

franja d’edat es troba dividida entre la infantesa i la jovenesa, i ens els estudis s’ha 

observat que es tendeix a classificar-ho o bé en la franja de la infància, dels 6 als 11, o bé 

en la franja de l’adolescència, dels 12 als 18 aproximadament. Per fer una referència a 

aquests hàbits de consum m’ha semblat que l’estudi “Consumo mediático de 

adolescentes y jóvenes. Noticias, contenidos audiovisuales y medición de audiencias” 

oferia una bona perspectiva, comparant-ho amb el que he pogut observar d’hàbits de 

consum en el meu alumnat de sisè a les pràctiques. L’estudi, publicat a principi del 

2018, per una banda, afirma que en la franja d’edat de l’inici de l’adolescència, no s’ha 

observat, en els darrers anys, un descens en el consum de notícies. El consum, però, és 

ara diferent, perquè es realitza de forma “incidental” i també “sense cerca directe”. Per 

altra banda, destaca la voluntat dels adolescents de consumir audiovisual segons les 

seves necessitats, a partir de les plataformes mòbil, a través d’internet. Això facilita 

l’accés de forma instantània i lliure. El tipus de contingut preferit, a nivell global, és la 

ficció i l’entreteniment. Guanyen les sitcom, les mini-sèries i el cinema18. 

3.4.2 Disseny metodològic de la programació didàctica 

En el disseny de la programació didàctica sobre Educomunicació que es planteja més 

avall i tenint en compte els elements per al seu desenvolupament que ja s’han detallat, 

es pot observar que la programació de l’activitat extraescolar es gesta com si es tractés 

d’una programació per a una assignatura de currículum oficial. Aquesta decisió es 

justifica a través de la necessitat d’oferir a l’alumnat la qualitat pedagògica i didàctica 

de les programacions didàctiques legislades. Això és, no perquè es tracti d’una activitat 

fora del temps lectiu ha de descuidar les metodologies i tècniques educatives que, ara 

per ara, en el terreny de l’Educació Primària, donen bon resultat. Tampoc s’ha de 

menystenir l’ordre de la cronologia per organitzar òptimament el temps ni la descripció 

de les sessions per justificar el perquè de cada activitat per tal de no caure en el que en 

                                                           
17 Departamento de educación del Gobierno de Navarra. (2018). Educación. Escuela de familias. 
https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/escuelas-de-familia. Darrera consulta: 26 de maig 
de 2018 
18

 García Jiménez, A., Tur-Viñes, V. y Pastor Ruiz, Y. (2018): Consumo mediático de 
adolescentes y jóvenes. Noticias, contenidos audiovisuales y medición de audiencias. Icono 14, 
volumen 16 (1), pp. 22-46. Darrera consulta: 26 de maig de 2018 

https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/escuelas-de-familia
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la didàctica general s’anomena activisme, o també el “fer per fer”. Tot, sense condició, 

ha de tenir una finalitat educativa clara.  

Quant a la temporització, cada sessió té una durada d’una hora, que habitualment sol 

ser la complementària que les escoles amb horari partit col·loquen de 12 a 13. La 

diferència amb una sessió d’una assignatura del currículum oficial és que el que 

popularment es coneix com “ una hora de classe” és, en realitat, 50 minuts. Tenint en 

compte això, a través de les unitats didàctiques proposades, l’alumnat rebria 2 hores 

setmanals d’educació en Comunicació Audiovisual.  

En el desenvolupament de les activitats d’aquesta unitat didàctica se segueix una 

metodologia operativa i participativa, per la seva principal avantatge que promou que 

sigui l’alumnat qui aprengui més, a través del reforçament immediat i continu de 

l’aprenentatge, motivats i orientats per la professora. En aquestes unitats didàctiques 

les característiques que es destaquen més de la metodologia operativa i participativa 

són: la proposta de situacions problemàtiques, l’aprendre fent (learning by doing) i la 

participació, a més de la posada en valor de la necessitat d’entendre el concepte 

“activitat” com ho fa la metodologia operativa i participativa. En primer lloc, es pretén 

posar reptes a l’alumnat perquè trobin solució a problemes, a través de la tècnica del 

treball col·laboratiu. En segon lloc, també es promou l’aprendre fent, que l’alumnat 

dugui a terme, que practiquin, tenint en compte les indicacions a través de la tècnica de 

l’exposició didàctica de la professora. En tercer lloc, es treballa la participació en la 

tasca col·lectiva, que és la de dur a terme debats, interrogatoris didàctics, reunions, 

exposicions sobre els temes de les diferents unitats didàctiques... I també, per últim, cal 

posar en relleu que totes les activitats de les unitats didàctiques es dissenyen per tal de 

complir amb els requisits de la metodologia operativa i oberta, com per exemple, la 

incitació a què l’alumnat realitzi tasques voluntàries, d’acord amb els seus valors i el seu 

grau de compromís19.  

En relació a l’avaluació de la programació didàctica, no s’inclou cap mena de prova, 

examen o valoració numèrica dels treballs, ja que les extraescolars no s’avaluen. No 

significa, però, que en l’elaboració de cadascuna de les activitats i les tasques s’ofereixi, 

a l’alumnat un feedback constant, a fi de valoritzar la feina ben feta, reconduir la feina 

que es podria millorar i fer un intercanvi d’impressions entre l’alumnat. Aquest 

feedback s’aconsegueix a través del diàleg professorat-alumnat que es realitza abans de 

començar la sessió (sobre la sessió anterior) o en acabar-la (després, per exemple, d’una 

presentació oral). Al llarg de la planificació s’inclou, també, espai perquè s’estableixi la 

                                                           
19 Bernardo, J. (2011). Enseñar hoy: didáctica básica para professores. Logroño: Editorial 
Síntesis. 
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valoració entre iguals. Sempre es cedeix el torn de paraula perquè, qui ho vulgui, pugui 

comentar la feina de la resta de companys. Això sí, sempre enfocant els comentaris a la 

construcció de la crítica constructiva, per a la millora del procés i del resultat educatiu. 
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3.5 Planificació didàctica del mes d’octubre al mes de maig. 

3.5.1 Octubre. Tema 1: Introducció a la Comunicació Audiovisual 

Contingut 

del tema 

Fonaments de la Comunicació Audiovisual, origen de la Comunicació Audiovisual. Història de les primeres formes de so i 

d’imatge de la història. Introducció a l’anàlisi crític i opinió de les diferents disciplines que es tractaran en unitats didàctiques 

posteriors. Introducció del concepte gustos: què ens agrada i què no ens agrada del que veiem o escoltem. Visualització i debat 

amb casos reals.  

Objectius - Obtenir una panoràmica general del concepte de “Comunicació Audiovisual”, a través del coneixement de les primeres 

formes de producció d’imatge i so de la història.  

- Recórrer la història breument de qui va ser el creador de les primeres formes d’àudio i so i com va ser aquest 

descobriment.  

- Aprendre a diferenciar tipus de contingut audiovisual a través de dos exemples concrets. 

- Aprendre a discernir entre el que ens agrada o no ens agrada. 

Metodologia Metodologia general esmentada amb ús de tècniques com l’interrogatori didàctic, pluja d’idees d’impressions, exposició 

didàctica, role playing, treball en equip i exposició didàctica inversa (per part de l’alumnat).  

Sessió 1 Presentació de com serà i què es farà en l’extraescolar de Comunicació Audiovisual. Visualització d’un curtmetratge de Pixar 

Day and Night i posterior interrogatori didàctic a fi de compartir opinions, impressions. Visualització de l’apartat Piriscopi, 

capítol Què és el cyberbullying de l’informatiu infantil InfoK amb posterior expressió de les idees, comentari i comparació 

amb el curtmetratge. Assimilació del concepte diferenciació de tipus de contingut audiovisual.  

Sessió 2 Exposició didàctica de la professora sobre l’origen de la Comunicació Audiovisual. Exposició didàctica sobre les primeres 

formes de so i d’imatge de la història, a través de presentació de diapositives. Joc de role playing: en grups de 5 cada alumne 

s’assigna un personatge dels creadors de l’àudio i la imatge que han vist en l’exposició didàctica sobre història i creen un 
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descobriment alternatiu a com va ser realment. L’interpreten, per grups i en agrupació de rotllana, davant dels seus companys.  

Sessió 3 Visualització d’un fragment del programa Amb ulls de nen, de TV3 capítol 10: Escola, la vida social. Elaboració d’una taula de 

gustos individual. A la columna de l’esquerra de la taula es col·loca què els ha agradat i, en l’altra, a la dreta, què no els ha 

agradat del que han vist. Es posa en comú oralment.  

Sessió 4 Explicació de la tasca que es farà durant les properes quatre sessions: exposicions orals, en grups de tres, sobre el seu 

programa preferit. Pot ser de televisió, plataformes web, ràdio o una pel·lícula de cinema. En aquesta sessió s’han de crear els 

grups, decidir, ja en grups, quin és el contingut escollit i començar a fer una pluja d’idees sobre què volen parlar. L’estructura 

és lliure però les condicions són:  ha de tenir una durada aproximada d’entre 4 i 6 minuts (visualitzacions i audicions 

incloses), s’ha d’argumentar perquè és el seu preferit, s’ha de fer un suport en Power Point, Prezzi o Canva i hi ha possibilitat 

de completar la seva exposició amb algun fragment del programa. 

Sessió 5 L’alumnat treballa en la seva exposició autònomament, però guiats per la professora.  

Sessió 6 L’alumnat treballa en la seva exposició autònomament, però guiats per la professora.  

Sessió 7 Exposicions orals de la tasca sobre el programa preferit de l’alumnat. En un grup de 22 es farien 4 exposicions de 4 grups 

aproximadament i en funció del temps. S’inclou un temps després de cada exposició per a la crítica constructiva dels 

companys.  

Sessió 8 Exposicions orals de la tasca sobre el programa preferit de l’alumnat. En un grup de 22 es farien 4 exposicions de 4 grups 

aproximadament i en funció del temps. S’inclou un temps després de cada exposició per a la crítica constructiva dels 

companys. 

 

3.5.2 Novembre. Tema 2: El llenguatge audiovisual 

Contingut Elements del llenguatge: emissor, receptor, canal... Fonaments del llenguatge audiovisual: què és el llenguatge audiovisual i 
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del tema quines peculiaritats té. Característiques principals de llenguatge d’àudio i el llenguatge visual. Els plans sonors i els plans 

visuals. El muntatge.  

Objectius - Comprendre l’aplicació dels elements del llenguatge a l’audiovisual.  

- Introduir-se en el món del llenguatge audiovisual i les seves peculiaritats respecte d’altres llenguatges.  

- Comprendre els límits dels diferents plans visuals i auditius.  

- Saber identificar els plans visuals i auditius.  

- Aprendre el funcionament del muntatge visual i auditiu bàsic.  

Metodologia Metodologia general esmentada amb tècniques com el treball en equip, exposició didàctica de la professora, núvol d’idees 

lliures sobre paper i exposició del resultat i activitats amb materials reals. 

Sessió 1 Visualització del videoclip de dibuixos animats “Regresa, Perry” de la sèrie animada “Phineas y Ferb”. Activitat: per parelles 

han de debatre diferents preguntes: “Qui emet el missatge? Qui rep el missatge? Com emet el missatge? Com ens arriba el 

missatge? Com és el missatge? Què hem entès del missatge?” Posada en comú. Explicació, per part de la professora, dels 

diferents elements del llenguatge. En l’exposició didàctica de la professora, s’anima l’alumnat a participar i relacionar els 

elements del llenguatge amb exemples que puguin ocórrer-se’ls. 

Sessió 2 La professora escriu a la pissarra: “L’audiovisual és un sistema de comunicació multisensorial que té un llenguatge sintètic”. 

Es deixa un temps perquè l’alumnat pugui pensar. A continuació, es dóna el torn de paraula als infants perquè puguin dir què 

creuen que significa la frase. Tot seguit, es proposa a l’alumnat que escrigui la frase en un full, en horitzontal i centrat, i que al 

voltant escrigui o bé el que han pensat que pot significar, o bé el que han sentit dels companys, exemples, sinònims... Un per 

un surten a la pissarra, els pengen, a la vista de tothom, i expliquen breument què hi han escrit.  

Sessió 3 Explicació didàctica amb suport audiovisual per part de la professora del concepte de pla i dels diferents plans visuals i sonors, 

per separat: el PP, el 2P, el 3P, el PPP... es posen exemples de cadascun d’ells. Es proposa a l’alumnat que realitzi un mural per 

a l’aula amb els diferents plans que s’han explicat. En un costat, es posen els plans visuals i, en l’altre, els plans sonors.  
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Sessió 4 Continuació del mural durant una part de la sessió. Es penja el mural a l’aula. Visualització del tràiler de la pel·lícula “Diario 

de Greg: carretera y manta”. Es proposa un enigma: han de descobrir com es fa, perquè es puguin veure tantes accions 

gravades en tants llocs, o sigui, quina és la forma que s’utilitza per donar cos al vídeo. Per parelles han de parlar-ne. 

Seguidament es posa en comú.  

Sessió 5 Es proposa que ara l’enigma que han de descobrir és: quants plans són capaços de comptar i quin tipus de pla creuen que s’ha 

repetit més. Han d’observar, també, si poden distingir diferents plans sonors. Es torna a veure el tràiler. L’alumnat treballa 

per parelles. Es posa en comú, es discuteixen les respostes i, si cal, es tornen a repetir fragments del tràiler. Per parelles, 

també, han de fer una crítica sobre el tràiler: han de dir què els agrada i què no els agrada. Han de tenir en compte: l’acció, els 

plans visuals i sonors, la temàtica i els personatges.   

Sessió 6 Es proposa a l’alumnat que tanquin els ulls i es concentrin només en escoltar bé. Es posa en audició un fragment de “Un cole, 

un cuento, una receta”, capítol del podcast del programa “La estación azul de los niños” de Radio Nacional 5. Es proposa a 

l’alumnat que, individualment, valori si ha pogut percebre, o no, diferents plans sonors. En cas afirmatiu, quins tipus de plans 

i per què creuen que s’han utilitzat aquests plans. Així com ho fan a la sessió 5, han de fer una valoració crítica del fragment 

del podcast que han escoltat: han de dir què els agrada i què no els agrada. Han de tenir en compte: l’acció, els plans visuals i 

sonors, la temàtica i els personatges.   

Sessió 7 Explicació didàctica per part de la professora sobre el concepte de muntatge, tant radiofònic com televisiu. Explicació dels 

elements del muntatge radiofònic: paraula, música, efectes sonors i silenci. Explicació dels elements del muntatge visual: 

mesura i ordre dels plans visuals i creació d’un temps i espai de narració. Concepte de ràcord.  

 

3.5.3 Desembre. Tema 3: La ràdio 

Contingut Descripció de ràdio i història de la ràdio a la llar. Els gèneres radiofònics. Reflexió sobre l’ús personal de la ràdio a casa. 
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del tema Definició del concepte format radiofònic. Enumeració i breu descripció dels principals gèneres radiofònics. Descripció d’un 

dels formats més antics de la ràdio: la radionovel·la. Introducció a la locució radiofònica. Gravació d’un programa radiofònic 

creat pels alumnes.  

Objectius - Reforçar el que en l’imaginari col·lectiu dels infants s’entén com ràdio tradicionalment.  

- Comprendre i reflexionar sobre la història de la ràdio a la llar: quants anys fa que la gent té ràdio, com ha canviat l’ús i 

la posició de la ràdio a les famílies, què s’escoltava abans a la ràdio, què s’escolta ara... 

- Reflexionar i aprofundir de forma personal i lliure sobre l’ús individual que fa cadascú de nosaltres de la ràdio a casa. 

- Donar a conèixer el mitjà radiofònic a un públic que, generacionalment, no hi està relacionat.  

- Entendre què és una radionovel·la i establir una diferència entre contar històries amb imatge i so i contar històries 

només amb la veu.  

Metodologia Metodologia general esmentada amb ús deo tècniques com l’explicació didàctica per part de la professora, pluja d’idees 

d’impressions sobre paper a través del dibuix lliure, treball en equip, entrevista enregistrada, interrogatori didàctic, pràctica 

real i interactiva amb altres membres de la comunitat educativa.  

Sessió 1 Presentació del tema a tractar i explicació del contingut. Explicació didàctica amb suport de diapositives per part de la 

professora de la part més general de la unitat didàctica: la descripció del que entenem per ràdio i breu introducció a la història 

de la ràdio a la llar. Els infants han de demanar a casa seva, als avis o a qualsevol parent més gran, com utilitzaven (en cas que 

en tinguessin) la ràdio quan eren petits i quin valor té ara la ràdio per a ells. En cas que no en tinguin, quan en van començar a 

tenir i com l’usaven. Proposta d’activitat obligatòria: han de fer les preguntes en  forma d’entrevista i han d’enregistrar-ho en 

àudio amb un dispositiu mòbil i portar l’arxiu a classe.  

Sessió 2 Posada en comú de les respostes obtingudes a casa. S’escolten els àudios que han portat els infants i es comenten i comparen 

les respostes sobre l’ús de la ràdio a casa dels parents. Audició d’un fragment breu de la coneguda radionovel·la de la cadena 

SER Lucecita. Comentari sobre el que han escoltat. Interrogatori didàctic de la professora sobre: quina opinió els mereix 
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escoltar una història sense imatges, què han imaginat escoltant la història, com s’han sentit sense fer res més alhora que 

escoltar i aportacions espontànies de l’alumnat. Voluntàriament, l’alumnat que ho desitgi pot dir què els ha agradat més i què 

els ha agradat menys d’escoltar una radionovel·la. Es proposa, a l’alumnat, que de cara la propera sessió apuntin, en un full, 

cada cop que escoltin la ràdio a casa seva. Cal fer-los memòria que hi ha molts tipus de programes i que, escoltar la ràdio 

musical, també és ràdio.  

Sessió 3 Activitat pràctica: mural d’impressions. Al sòl de l’aula es col·loquen tres trossos grans de paper continuo. Es divideix la classe 

en tres i cada grup es posiciona al voltant del paper continuo. La professora reprodueix un capítol del podcast de Berícid 

Sulfúric de ficció radiofònica de temàtica alienígena. L’alumnat ha d’escoltar-lo alhora que té llibertat total per dibuixar, 

escriure o expressar impressions sobre el paper continuo. Al final, els murals es pengen a la vista de tot l’alumnat i es 

comparteixen opinions, impressions i explicacions sobre la tasca realitzada.  

Sessió 4 Enumeració i breu descripció dels principals gèneres radiofònics per part de la professora i amb suport visual. A partir de 

l’explicació rebuda, l’alumnat realitza un núvol d’idees dels diferents gèneres radiofònics que han après. S’explica la tasca que 

hauran de fer en les properes sessions. Es tracta de la creació d’un programa tipus magazín radiofònic per a la festa de Nadal 

de l’escola. El magazín es fa en directe des del pati de l’escola a través d’altaveus. Es fan 4 grups. A cadascun dels grups se’ls 

assigna una secció. Les seccions són: 1) Entradeta amb presentació de la festa de Nadal i del programa que realitzen, 2) 

Descripció de les activitats que es fan durant la festa, 3) Entrevista a la direcció de l’escola sobre la festa de Nadal, 4) Comiat i 

agraïments.  

Sessió 5 L’alumnat treballa per grups i guiats per la professora en el guió del magazín del dia de la festa de Nadal. No s’exigeix un 

format de guió concret, l’alumnat crea el seu propi format de guió, en funció de les seves necessitats i la seva creativitat.  

Sessió 6 L’alumnat treballa per grups i guiats per la professora en el guió del magazín del dia de la festa de Nadal. No s’exigeix un 

format de guió concret, l’alumnat crea el seu propi format de guió, en funció de les seves necessitats i la seva creativitat. 

Sessió 7 Realització del magazín a la festa de Nadal emès en directe pels altaveus al pati de l’escola.  
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3.5.4 Gener. Tema 4: El cinema 

Contingut 

del tema 

Què és el cinema i breu història de la seva evolució. Els gèneres cinematogràfics. Les fases per a la creació d’una pel·lícula: 

preproducció, producció i postproducció. La clau del cinema: les idees i el guió. Format de guió cinematogràfic. Creació d’una 

escena de guió. Presentació formal d’una idea i un guió a través d’un pitching audiovisual.  

Objectius - Comprendre quin ha sigut el recorregut del cinema, des de la seva invenció fins a les pel·lícules que veiem a casa amb 

l’ordinador. 

- Identificar els principals gèneres cinematogràfics amb exemples escollits personalment. 

- Conèixer el funcionament de la creació d’idees i el resultat de les idees, el guió.  

- Elaborar una escena d’un guió.  

- Presentar la idea i el fragment de guió creat a través d’un pitching audiovisual.  

Metodologia Metodologia general esmentada amb ús de tècniques com l’explicació didàctica per part de la professora, interrogatori 

didàctic, creació artística lliure, mindfullness i exposició per part de l’alumnat (pitching audiovisual). 

Sessió 1 Visualització del curt de Pixar “Puppy” i interrogatori didàctic per fer un primer contacte amb el concepte de cinema: què han 

observat, de què va el curt, com creuen que s’ha fet, quina idea vol transmetre el curt... Exposició didàctica per part de la 

professora amb suport de diapositives sobre el recorregut del cinema en la història i també de les fases de creació d’una 

pel·lícula: preproducció, producció i postproducció. Proposta d’activitat per fer a casa: han d’investigar quins gèneres 

cinematogràfics existeixen, n’han d’escollir un i han de posar un exemple de pel·lícula que els agradi del gènere triat.  

Sessió 2 Posada en comú del que s’ha investigat a casa amb matisos teòrics per part de la professora. Activitat de mindfullness: amb 

l’alumnat en rotllana, la professora reprodueix una cançó i l’alumnat ha d’escoltar atentament amb els ulls tancats, deixant-se 

emportar per les idees que li suggereixi la música. A continuació, quan acaba la cançó, han de reflectir en un paper els 

pensaments que han tingut. Per parelles, han d’elaborar una història amb introducció, nus i desenllaç amb aquestes idees i 
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explicar-la en un minut als seus companys. Explicació didàctica per part de la professora sobre el concepte d’idea i de diverses 

formes que existeixen per treballar en la creació d’idees.  

Sessió 3 Mostra d’un fragment d’un guió cinematogràfic real. Interrogatori didàctic sobre les opinions de l’alumnat de com està fet el 

guió, com s’escriuen els personatges, com es descriuen les situacions... Explicació de l’activitat que realitzaran en les properes 

sessions. Es tracta de crear una idea per a un guió cinematogràfic. El gènere és lliure i poden escollir també la temàtica. Es 

divideix la classe en parelles i s’explica que el treball que han de fer és: pensar una idea a través de qualsevol de les tècniques 

per inspirar-se que s’han vist a classe; escriure, en format de guió, una escena del guió de la idea que han presentat i, 

finalment, intentar vendre la idea a un públic que és la resta de companys. És a dir, fer un pitching audiovisual a l’aula. La 

professora aporta un petit dossier amb les pautes a seguir. A continuació, amb els grups fets i amb l’alumnat amb un 

ordinador per parelles, es fa una explicació sobre l’elaboració del guió cinematogràfic amb format a ordinador, amb el guió 

que s’ha utilitzat anteriorment de mostra projectat a la pantalla. 

Sessió 4 Elaboració a ordinador, i per parelles, del guió de la primera escena de la idea per a producte cinematogràfic.  

Sessió 5 Continuació i finalització, del guió de la primera escena de la idea per a producte cinematogràfic. Explicació, per part de la 

professora, de les pautes per presentar i vendre la seva idea amb el guió que han creat davant del públic. La duració del 

pitching és de 3 minuts per parella. Explicació, també, de les parts que ha de tenir l’exposició i preparació del material que 

creguin necessari per a l’exposició. 

Sessió 6 Pitching audiovisual de la meitat de la classe amb temps entre exposició i exposició per a la crítica constructiva de la 

professora i dels companys.  

Sessió 7 Pitching audiovisual de la meitat de la classe amb temps entre exposició i exposició per a la crítica constructiva de la 

professora i dels companys. 
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3.5.5 Febrer. Tema 5 : La televisió 

Contingut 

del tema 

Descripció de televisió i història de la televisió a la llar. Els gèneres televisius. Reflexió sobre l’ús personal de la televisió a casa. 

Definició del concepte format televisiu. Fórmules per crear un format televisiu i elements a tenir en compte a l’hora de pensar-

ne un. Creació d’un format televisiu i venda del format davant dels companys.  

Objectius - Reforçar el que en l’imaginari col·lectiu dels infants s’entén com televisió tradicionalment.  

- Comprendre i reflexionar sobre la història de la televisió a la llar: quants anys fa que la gent té tele, com ha canviat l’ús 

i la posició de la tele a les famílies, què es veia abans a la tele, què es veu ara... 

- Reflexionar i aprofundir de forma personal i lliure sobre l’ús individual que fa cadascú de nosaltres de la televisió a 

casa.  

- Entendre què és un format televisiu, com s’elabora i com ha de ser la creació d’un format per presentar a un públic 

interessat en comprar-lo. 

Metodologia Metodologia general esmentada amb ús de tècniques com l’interrogatori didàctic, l’exposició oral amb suport físic tradicional, 

l’exposició didàctica, treball en equip, reflexió autònoma, conversa o entrevista amb persones alienes a l’entorn de l’escola, 

assignació de tasques voluntàries.   

Sessió 1 Presentació del tema a tractar i explicació del contingut. Explicació didàctica amb suport de diapositives per part de la 

professora de la part més general de la unitat didàctica: la descripció del que entenem per televisió i breu introducció a la 

història de la televisió a la llar. Els infants han de demanar a casa seva, als avis o qualsevol parent més gran, com utilitzaven 

(en cas que en tinguessin) la televisió quan eren petits. En cas que no en tinguessin, quan en van començar a tenir i com 

l’usaven. Proposta d’activitat voluntària: si volen, ho poden fer en format entrevista i escriure-ho. 

Sessió 2 Posada en comú de les preguntes de l’ús de la televisió que es varen fer a casa. Visualització de tres fragments de programes 

televisius diferents de cadenes variades que hagin estat o estiguin actualment en prime time: un fragment (escollit 
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detingudament per la professora) de “Supervivientes”, un fragment d’”Operación Triunfo” i un fragment de “El Hormiguero”. 

La professora proposa una activitat: l’alumnat ha de formar grups de 4 i han d’escollir un dels fragments de programa que han 

vist. Han de posar-se en el lloc dels màxims encarregats del programa que han triat i decidir, si poguessin, què canviarien i 

què deixarien igual perquè el programa de televisió fos millor. La professora reparteix una taula que els alumnes s’emportaran 

a casa per omplir. És una taula per anotar quantes hores veuen la televisió fins a la darrera sessió, quins programes han vist i 

quina nota, de l’un al deu, li posarien al programa. És una taula anònima.  

Sessió 3 La professora interroga l’alumnat perquè recordin què van tractar en la sessió passada i també quin programa havien escollit i 

quines modificacions volien fer-li. A partir d’aquí, respectant els mateixos grups que ja s’havien fet, l’alumnat ha d’assenyalar 

quins creuen que són els valors, d’entre tots els d’una llista que la professora aporta, que es veuen representats en el programa 

escollit. A la pissarra es fan tres particions: una per a cada programa. Cada grup, un per un, ha d’anotar els valors que han 

assignat a cadascun dels programes i les millores que proposarien si ells fossin els encarregats de prendre decisions.  

Sessió 4 Explicació didàctica del concepte de format televisiu. Explicació de les pautes i parts d’un dossier de creació de format 

televisiu. Presentació de la tasca que han de realitzar en les properes sessions. Creació i distribució de grups de 4 persones.  

Sessió 5 Inici del treball de creació de formats. En aquesta sessió l’alumnat ha de decidir: com es dirà el seu programa, quina serà la 

temàtica principal i a quin públic anirà dirigit. Han de treballar per grups, prenent decisions conjuntament i guiats per la 

professora.  

Sessió 6 Continuació del treball de creació de formats. L’alumnat ha de treballar en: a quin mitjà s’emetria el seu programa i en quin 

horari. Després han de fer, en una cartolina gran, un petit mural amb les dades més rellevants dels elements que s’han 

expressat anteriorment, a fi de tenir un suport visual per al mercat de formats de les dues properes sessions. També han de 

preparar un discurs de quatre minuts per vendre el seu format als companys en el mercat de formats de la sessió 7 i 8 amb les 

característiques del seu format. 

Sessió 7 Realització del mercat de formats. En aquesta sessió comencen 3 grups. Cada grup exposa, davant la resta de companys, el 
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petit mural i el discurs per vendre el seu format. La intenció és convèncer els seus companys perquè s’interessin pel seu 

programa. En un full, el públic ha de deliberar quin consideren que ha sigut el format més interessant de la jornada. 

Sessió 8 Realització del mercat de formats. En aquesta sessió ho fan els 2 grups restants. Cada grup exposa, davant la resta de 

companys, el petit mural i el discurs per vendre el seu format. La intenció és convèncer els seus companys perquè s’interessin 

pel seu programa. En un full, el públic ha de deliberar quin consideren que ha sigut el format més interessant de la jornada. La 

professora recull els fulls i anuncia quin ha sigut el format amb més èxit. També es recullen els fulls de la taula de 

comptabilitat d’ús de la televisió de la sessió 2 i es tornen a repartir entre els companys perquè observin el comportament vers 

la televisió d’altres persones de la seva mateixa edat.  

 

3.5.6 Març. Tema 6: La publicitat 

Contingut 

del tema 

Què és la publicitat. Per a què serveix la publicitat. On podem trobar publicitat. Els valors en la publicitat. La publicitat en el 

nostre entorn.  

Objectius - Aprendre què és la publicitat.  

- Localitzar la publicitat en cadascun dels mitjans audiovisuals que coneixem.  

- Obtenir les eines necessàries per observar la publicitat críticament.  

- Reflexionar sobre els valors de la publicitat.  

- Identificar la publicitat en el conjunt de l’entorn. 

Metodologia Metodologia general esmentada amb ús de tècniques com l’explicació didàctica per part de la professora amb suport 

audiovisual, pluja d’idees d’impressions i núvol d’idees, treball en equip, expressió personal de gustos i idees, pràctica amb 

exemples reals, creació amb estructura lliure de cartells amb recursos TIC.  

Sessió 1 Per a entrar en tema, la professora proposa una pluja d’idees sobre què creu l’alumnat que significa el terme publicitat. 
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S’apunten en forma de núvol d’idees a la pissarra. A continuació es projecten diferents exemples de publicitat: un anunci de 

televisió, un anunci de ràdio, una captura de pantalla d’un anunci en xarxes socials, una foto d’un producte de marxandatge, 

una foto d’un anunci en una marquesina... i se cedeix el torn de paraula a l’alumnat perquè puguin dir què creuen del que han 

vist. Són comentaris lliures: es poden aportar opinions, impressions, relacions amb altres temes, experiències personals... 

Seguidament, la professora fa una exposició didàctica amb suport de diapositives i també basant-se en els exemples 

audiovisuals sobre què és la publicitat i per a què serveix.  

Sessió 2 La professora explica l’activitat que es farà en les properes dues sessions. Es tracta d’omplir una fitxa on hi ha un apartat per a 

cada exemple d’anuncis que es reproduiran a l’aula. Hi ha un apartat per a un anunci de joguines, un anunci d’internet, una 

producte de marxandatge, un anunci al carrer, un cartell, un anunci de ràdio, un producte anunciat a través d’un YouTuber de 

moda i un fragment d’una pel·lícula on s’anuncia un producte sense dir-ho explícitament. Són fragments i exemples diferents 

als de la primera sessió. A cada apartat hi apareixen les preguntes “quin producte s’anuncia?”, “és fàcil identificar el 

producte?” “és original l’anunci?”, “t’agrada l’anunci i per què?”. A classe, l’alumnat realitza aquesta activitat.   

Sessió 3 Continuació de l’activitat que es va començar a la sessió 2 i posada en comú en haver acabat. Després d’haver parlat de les 

respostes de les preguntes, l’alumnat ha de definir, amb un valor, cadascun dels productes publicitaris que han observat. La 

professora explica que per a la propera sessió l’alumnat, per parelles ha d’escollir dos anuncis (de la tipologia que vulguin). Un 

els ha d’agradar molt i l’altre gens.  

Sessió 4 Es posen en comú, amb l’ajuda del projector, els anuncis escollits. Cada parella ha d’explicar per què els agrada o els disgusta 

cadascun dels anuncis que han escollit. Ho explica la meitat de la classe, és a dir, la meitat de les parelles. La professora 

intervé per crear un diàleg entre les persones que exposen la seva opinió i el grup d’alumnes que està en posició de públic.  

Sessió 5 Continuació de l’activitat de la sessió 4. Es posen en comú, amb l’ajuda del projector, els anuncis escollits. Cada parella ha 

d’explicar per què els agrada o els disgusta cadascun dels anuncis que han escollit. Per acabar, ho explica la meitat de la classe, 

és a dir, la meitat de les parelles. La professora intervé per crear un diàleg entre les persones que exposen la seva opinió i el 
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grup d’alumnes que està en posició de públic. S’explica l’activitat que es farà a les dues properes sessions: la creació d’un 

anunci ideal segons els propis creadors, o sigui, els alumnes.  

Sessió 6 Creació d’un anunci ideal. S’ha d’explicar com seria aquest anunci a través d’un cartell realitzat amb el programa de disseny 

Canva. L’estructura que se segueix per a l’explicació d’aquest hipotètic anunci ideal és lliure.  

Sessió 7 Continuació de l’activitat de la sessió 6. Entrega dels cartells a la professora, que s’imprimeixen i es pengen en un espai visible 

de l’escola.  

 

3.5.7 Abril. Tema 7: Plataformes web i xarxes socials 

Contingut 

del tema 

El contingut audiovisual a la web i les xarxes socials. La revolució de YouTube i les plataformes de video on demand per a 

vídeo i el podcast i pàgines de ràdio a la carta per a àudio: una nova forma de consumir àudio i imatge. La petjada digital. 

Riscos i perills de l’exposició audiovisual pròpia a les xarxes.  

Objectius - Introduir l’alumnat en l’extensíssim món del contingut audiovisual a la web i a les xarxes socials.  

- Comprendre la magnitud de YouTube i de les plataformes de video on demand (com Netflix, HBO o Movistar+) 

- Assumir el concepte de petjada digital. 

- Reflexionar sobre els riscos i perills de l’exposició audiovisual pròpia a la xarxa.  

Metodologia Metodologia general esmentada amb ús tècniques com l’explicació didàctica per part de la professora amb suport audiovisual, 

experimentació instantània, diàleg didàctic entre docent i discent, recollida de dades reals, fitxes de recollida de dades, 

expressió personal de gustos i idees, pràctica amb exemples reals, redacció de cartes i role playing.  

Sessió 1 Introducció al tema a través d’un exemple. Amb l’ajuda del projector, la professora proposa a l’alumnat que diguin el nom 

d’algun del seus esportistes o artistes preferits. La professora cerca aquests noms a YouTube on, a dalt a l’esquerra, poden 

observar el nombre de vídeos que hi ha catalogats amb el nom d’aquesta persona. Per exemple, si es cerca “Cristiano Ronaldo” 
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apareixen devers 11.400.000 vídeos com a resultat. I, si posem per exemple Salvador Dalí, 1.960.000 resultats. Es fa la prova 

amb diversos noms. La professora, després d’haver fet aquesta crida d’atenció, empren un diàleg amb l’alumnat sobre 

l’audiovisual a les xarxes. Es proposa a l’alumnat que, en grups de tres, cerquin, amb l’ordinador, el personatge que creuen que 

pot tenir més contingut audiovisual a YouTube. Es tracta que vagin pensant i provant fins a trobar el guanyador. Es posa en 

comú amb la resta de classe.  

Sessió 2 Explicació didàctica per part de la professora sobre què és YouTube, quin és el seu origen, i com ha evolucionat el seu ús a les 

llars. Explicació de què són les plataformes de video on demand, amb exemples de les més conegudes actualment i de què és el 

podcast i quin ús se li pot donar. Es proposa que l’alumnat, a casa, reculli dades sobre tres aspectes diferents. En primer lloc, 

quantes hores inverteix, l’alumne mateix, al dia, en veure vídeos a YouTube. En segon lloc, si a casa hi ha qualque persona 

subscrita a pàgines de video on demand i, en cas afirmatiu, quantes hores es dediquen a veure vídeos a través d’aquestes 

plataformes. En tercer lloc, si a casa hi ha algú que utilitzi podcast. En cas afirmatiu, quan l’utilitza i per a què.  

Sessió 3 Posada en comú dels resultats de la recollida de dades de l’alumnat a casa. A continuació s’explica l’activitat que es realitza en 

aquesta sessió: fitxa de recollida de dades sobre el consum propi de continguts en línia. En una fitxa personal dissenyada amb 

l’ajuda de la professora, l’alumnat fa un recull del consum que realitzen al llarg del dia. S’hi ha de veure reflectit: quin tipus 

d’audiovisual es consumeixen, a través de quina plataforma es consumeix i quant temps, per què es mira o s’escolta aquest 

material i no d’altre (a casa ho posen, no hi ha més remei, perquè m’agrada...) i, en cas de no ser una decisió voluntària, què 

preferirien veure o escoltar en el seu lloc. Un cop dissenyada i dibuixada la fitxa, l’alumnat se l’emporta a casa per omplir-la 

amb les dades de tres dies. Introducció a la xerrada de la sessió 4: exposició didàctica per part de la professora sobre el 

concepte de petjada digital i el significat actual que adquireix amb l’exposició constant de fotografies i vídeos a les xarxes. 

Sessió 4 Xerrada amb una persona convidada de fora de l’escola, en relació a la peuada digital. Habitualment és una xerrada que poden 

oferir policies experts en empremta digital i ciberseguretat.  

Sessió 5 Activitat sobre informació en forma de vídeo i fotografies a les xarxes socials: role playing. La professora crea un fals perfil a 



34 
 

una xarxa social determinada, i hi penja tota la informació que la xarxa social li demana per completar el perfil: on viu, a què 

es dedica, amb qui té relació, fotos destacades, vídeos de moments importants, quins programes de tele segueix... La 

professora explica la situació: la persona del perfil de la xarxa social ha estat segrestada, i ningú es pot explicar com algú ha 

aconseguit segrestar-la, ja que és una persona força discreta. Per continuar la investigació, l’alumnat ha d’agafar el relleu a la 

policia i convertir-se, en grups de 4, en els nous investigadors. Amb tota la informació del fals perfil, l’alumnat ha d’aconseguir 

detallar en un informe escrit totes les formes d’accés a informació que ha tingut el segrestador per cometre el segrest.  

Sessió 6 Continuació de l’activitat de la sessió 5. Un cop fet l’informe, la professora ensenya a l’alumnat que el perfil de la persona 

desapareguda s’ha actualitzat en els darrers dies. Ara, el segrestador ha deixat pistes en el seu mur: fotos, vídeos, enllaços i 

comentaris, sobre el possible lloc on podria trobar-se la persona segrestada i la identitat del propi segrestador. L’alumnat ha 

de redactar un nou informe intentant resoldre l’enigma.   

Sessió 7 A partir de la informació aportada per la persona conferenciat de la sessió 4, es proposa a l’alumnat una activitat per a aquesta 

sessió. Es tracta d’escriure una carta personal al seu “jo” del futur, d’aquí uns 60 anys. En aquesta carta han d’explicar: com 

funciona els sistema audiovisual a les xarxes a l’any 2018, quins són els seus actuals hàbits de consum de vídeo i àudio i quins 

aspectes esperen que hagin millorat en el futur respecte la petjada digital, la cibersegurat, l’exposició constant de vídeos i fotos 

a les xarxes socials... 

 

3.5.8 Maig. Tema 8: El projecte final 

Contingut 

del tema 

Elaboració d’un projecte final lliure en grups de 5 alumnes. Es pot escollir entre: crear un anunci, crear un curt de cinema, 

crear un format televisiu, un programa de ràdio, o un contingut per a plataformes en línia. Això inclou: l’organització en grups 

per fer un projecte final, la documentació a aportar del projecte i la presentació final del projecte. El format que s’utilitzi per 

crear els continguts, així com la durada del producte, la temàtica i la presentació és totalment lliure. S’atorga absoluta llibertat 
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per a potenciar la creativitat de l’alumnat en la darrera pràctica del curs. El projecte final ha de constar d’un treball escrit, una 

presentació i, també, opcionalment, l’enregistrament del producte creat. No obstant, tot i la llibertat creativa, la professora 

segueix actuant com a guia i pot, si s’escau, fer les indicacions necessàries per al correcte seguiment del treball. L’única 

condició que sí o sí s’ha de complir és que, al final del treball escrit, o bé de la redacció, el grup ha d’enumerar els punts forts i 

els punts dèbils del projecte. 

Objectius - Fer un resum del que s’ha après al llarg del curs a través d’una pràctica. 

- Aprendre a treballar en grups més grans que els habituals formats al llarg del curs de forma organitzada.  

- Observar uns resultats palpables de l’esforç realitzat durant el curs.  

- Aprendre de l’observació dels treballs de la resta de companys.  

- Potenciar la creativitat a través de la creació lliure.  

Metodologia Metodologia general esmentada amb la tècnica del treball en un projecte per equips amb un element d’activitat de lliure 

elecció que inclou, a dins, la tècnica de la pluja d’idees, de creació i distribució pròpia i creativa i presentació oral davant d’un 

públic.   

Sessió 1 Explicació de la tasca a realitzar. Creació de grups de 5. Pluja d’idees per grups per prendre la primera decisió: quin tipus de 

contingut volen crear. Repartiment de tasques dins del grup segons les necessitats del seu producte: qui s’encarrega d’escriure 

les idees, qui ho escriu a ordinador, qui prepara la presentació, qui enregistra (si ho creuen necessari) amb micròfons o 

càmeres el producte... 

Sessió 2 Es comença a treballar en el projecte final. 

Sessió 3 Continuació del projecte final. 

Sessió 4 Continuació del projecte final. 

Sessió 5 Continuació del projecte final. 

Sessió 6 Continuació i finalització del projecte final.  
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Sessió 7 Presentació oral en format lliure de la meitat dels grups de la classe. Es deixa un temps entre exposició i exposició per a 

comentaris dels companys i de la professora.  

Sessió 8 Presentació oral en format lliure de la meitat dels grups de la classe. Es deixa un temps entre exposició i exposició per a 

comentaris dels companys i de la professora. Reconeixement de la feina feta i comiat del curs.  
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4. Experiència de la prova real d’una unitat didàctica  

4.1 Context 

Durant el curs 2017/2018 he realitzat unes pràctiques de 180 hores del grau en Mestra 

d’Educació Primària, a l’aula de sisè de primària del Col·legi Sant Josep de Maó, 

Menorca. Quan vaig escollir el tema d’aquest treball ja vaig tenir en compte que 

necessitava que allò que jo planifiqués en la proposta didàctica tingués un sentit per a 

algú. És a dir, no volia que quedés en uns fulls escrits, sinó que pogués tenir un ús real. 

És per això que vaig sol·licitar a la meva tutora de les pràctiques, la mestra tutora del 

grup que se’m va assignar, si podia comptar amb algunes de les hores que havia de fer a 

l’escola per provar i desenvolupar una de les unitats didàctiques del treball. De seguida 

vaig rebre la confirmació per part de la tutora que, a més, em va proposar que la unitat 

didàctica formés part d’un projecte anual que tenen en marxa a l’escola, que es diu 

“Som Escriptors”, a l’àrea de llengua castellana. El projecte tracta de potenciar 

l’escriptura a través d’activitats diverses, sovint més dinàmiques i variades que les del 

currículum tradicional, en les àrees de català i castellà. De la programació que he 

realitzat, es va incloure al “Som Escriptors” la unitat didàctica de cinema (de la qual 

més endavant explicaré el motiu de la tria) i he disposat de 6 sessions dobles (dues 

hores lectives) i 3 sessions senzilles (una hora lectiva) per desenvolupar la prova.  

Cal destacar que hi ha diferències notables entre la distribució de les sessions en la 

proposta de la unitat didàctica sobre cinema que s’explica en aquest treball i la que s’ha 

fet en la prova a les aules, així com també en altres aspectes com: avaluació i tasques a 

casa. Per exemple, a l’escola he dedicat moltes hores més que les que es dediquen en la 

planificació realitzada. Això és perquè la distribució en el treball s’ha fet basada en 

l’assignatura de Comunicació Audiovisual com a assignatura optativa, amb una 

freqüència de dues sessions per setmana i amb una distribució cronològica dissenyada 

per a un aprenentatge progressiu de l’alumnat. No obstant, la prova que he fet, s’ha 

inserit sobtadament en la planificació del “Som Escriptors” de l’assignatura de llengua 

castellana i sense una prèvia formació en Comunicació Audiovisual de l’alumnat, fet 

que ha causat que s’hagi allargat més, per algunes qüestions teoricopràctiques que 

s’havien d’explicar de zero, així com també per la falta d’hàbit de treball en termes 

d’audiovisual. Tanmateix, a continuació s’especifiquen en una taula les diferències més 

importants respecte la unitat didàctica proposada en aquest treball i la unitat didàctica 

posada en pràctica a l’aula de sisè de primària.  

 U.D de cinema del treball U.D de cinema posada a prova 

Nombre 7 sessions 15 sessions 
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de 

sessions 

en hores 

Justificació: hi ha una formació 

prèvia a través de les unitats 

didàctiques del mes d’octubre, 

novembre i desembre que, a més, 

han creat ja un hàbit de treball en 

relació al sector audiovisual i més 

familiaritat amb el tema. 

Justificació: es va observar en el 

grup una manca de coneixement de 

cultura audiovisual, encara que un 

interès considerable i palpable en 

l’ambient de treball vers aquest 

tema. A més, en ser part d’una 

assignatura troncal, el temps (quatre 

hores setmanals de Llengua 

Castellana) permet invertir-hi més 

sessions. 

Avaluació No hi ha avaluació 

Justificació: en les activitats 

extraescolars no s’exigeix una 

avaluació reglada com a tal. No 

obstant, sí que s’inclouen 

valoracions professora-alumne, 

alumne-alumne, sempre aprenent 

i promovent la crítica 

constructiva. 

Sí que hi ha avaluació 

Justificació: el fet de formar part 

d’una assignatura troncal exigeix 

que les activitats s’hagin d’avaluar. 

Per fer-ho, es van crear rúbriques 

d’avaluació per al guió i per al 

pitching.  

Tasques a 

casa 

Sí que s’inclouen tasques 

A manera d’incentiu per seguir 

aprenent fora de les hores 

d’activitat extraescolar es 

proposen a l’alumnat una sèrie 

d’activitats per fer a casa. No 

moltes, i algunes com a tasca 

voluntària.  

No s’inclouen tasques 

L’ideari de l’escola no contempla les 

tasques a casa en el projecte de 

“Som Escriptors”. De tota manera, sí 

que hi ha alguns alumnes que han 

aportat informacions i activitats 

extres absolutament voluntàries a 

l’aula o a la professora. 

  

4.2 Què s’ha posat a prova 

La unitat didàctica escollida per posar a prova a l’aula de sisè de primària va ser la de 

cinema. A primer cop d’ull pot semblar una tria arbitrària, però es va basar, en el seu 

moment, en els interessos del grup classe. En la primera sessió vaig explicar a l’alumnat 

que volia posar a prova una unitat didàctica del treball de final de grau treball que 

estava realitzant a la universitat. Vaig explicar-los que com que havia estudiat 

Comunicació Audiovisual, m’agradaria ensenyar-los algunes coses sobre el meu sector i 

fer-los a ells partícips, també, d’un món fascinant. Vaig llegir-los les diferents unitats 
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didàctiques que estava dissenyant: publicitat, televisió, ràdio... De totes, les que més 

entusiasme els va causar va ser el cinema. Llavors vam pactar que seria la unitat 

didàctica que portaríem a terme a l’aula.  

La tria que en un principi podia ser fruit d’una tria a base de gustos, va resultar ser 

l’adequada per ajustar la unitat didàctica a les necessitats del “Som Escriptors” i els 

gustos de l’alumnat. Això és perquè, en primer lloc, vaig convertir el “Som Escriptors” 

(es fa tant a l’àrea de castellà com a l’àrea de català, en aquest cas ho vàrem fer a 

castellà) en “Somos Escritores (y también guionistas)” per poder donar un valor a les 

diferents tasques i propòsits de l’escriptura. Així doncs, a través del guió, vaig veure 

l’oportunitat d’obrir les portes als alumnes a una nova manera d’escriure: la creació de 

guions. En segon lloc, pensant sobre com ho havia de fer per animar l’alumnat a pensar 

fórmules d’inspiració, vaig caure en què ells, La classe dels Dalí, tenien un bon referent 

artístic promotor d’idees esbojarrades i originalitat: el propi Dalí. Llavors, va ser quan 

vaig determinar que inseriria, també, i de forma transversal a la història de l’art, el 

concepte de surrealisme per treballar en la creació d’idees. 

En conclusió, la unitat didàctica que s’ha posat a prova és una adaptació de la unitat 

didàctica pensada inicialment de cara al treball. Alhora, arran de l’experiència real amb 

l’alumnat, la unitat didàctica proposada en el treball definitiva va canviar, per introduir 

millores que s’adaptessin a la realitat de les aules.  

4.3 On s’ha posat a prova 

La unitat didàctica de cinema s’ha posat a prova a l’escola on he realitzat les pràctiques 

del grau d’educació, que és també l’escola on vaig cursar els meus estudis des de P3 fins 

a 4t d’ESO. Es tracta d’un col·legi de la Fundació Escola Vicenciana, Sant Josep de Maó, 

Menorca. És una escola concertada, que consta d’Educació Infantil, Educació Primària i 

Educació Secundària, amb una línia de cada curs. És, doncs, una escola relativament 

petita si la comparem amb d’altres escoles concertades de grans ciutats, on el que és 

habitual és que hi hagi 4 o 5 línies, o amb escoles públiques de la pròpia ciutat de Maó 

que tenen 2 o 3 línies. És un centre d’ambient familiar, que aposta per l’educació de 

qualitat, objectiu reflectit en el seu Projecte Educatiu de Centre. En aquest sentit, Sant 

Josep es defineix com “[...]una escola inclusiva en la qual tothom pugui participar 

activament en el dia a dia, és a dir, que el nostre sigui un centre proper a les famílies, 

als alumnes i a la societat maonesa en general. Volem potenciar a més dels valors 

socials i humans, una educació integral que promogui els idiomes, les noves 
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tecnologies...20”A més, amb els anys s’ha anat renovant i adaptant a les tendències 

educatives i de convivència escolar de més anomenada, com pot ser l’educació 

emocional dirigida a tots els agents educatius, no només als infants, o també els 

projectes mediambientals a nivell d’escola: reciclatge a gran i petita escala, estalvi 

energètic...  

És per tots aquests motius que la tria on posar a prova el treball ha resultat ser 

totalment encertada, tant per l’ambient educatiu que es promou a Sant Josep, que 

coincideix amb l’estil educatiu amb què he desenvolupat les unitats didàctiques, com 

pel suport rebut per part de l’equip de professorat.  

A més, cal afegir que l’espai físic on realitzar la prova de la unitat didàctica de cinema, 

l’aula de sisè de primària del col·legi Sant Josep, de gran amplada i de distribució 

versàtil, ha sigut idònia per fer les tasques de treball en equips, i per a compartir 

opinions asseguts en forma de rotllana, per fer exposicions orals amb suports 

audiovisuals... I també el fet de disposar d’un ordinador portàtil per a cada alumne amb 

accés a la xarxa i al programari bàsic d’office.  

4.4 Qui ha realitzat la prova 

La unitat didàctica que he dissenyat en aquest treball no ha estat creada per a cap grup 

classe en concret, sinó per a un entorn educatiu que pot variar en qüestions 

geogràfiques, de tendències o de creences. És per això que en la seva aplicació a les 

aules s’ha de fer un esforç per adaptar-la al màxim a les característiques i particularitats 

del conjunt de la classe, així com també, als seus interessos personals. Per això mateix, 

la unitat didàctica que es va provar es va adaptar al grup classe després de fer un 

primer contacte amb l’alumnat i de conèixer dades rellevants de la seva formació. A 

continuació es fa un resum descriptiu dels 24 alumnes de la classe de sisè de primària 

del Col·legi Sant Josep.  

La classe que ha rebut la prova de la unitat didàctica de cinema s’anomena “La classe 

dels Dalí”, perquè la temàtica dels noms de grup d’aquest curs en el conjunt d’infantil i 

primària són els pintors i ells han estat designats amb el nom del cèlebre artista català. 

És un grup força ben avingut, que destaca especialment per la seva capacitat de bona 

convivència dins i fora de l’aula. Com a grup, es pot percebre que s’han enfrontat a 

dificultats del tipus discriminació entre iguals o inicis d’assetjament, ja que tenen una 

sensibilitat especial respecte aquests temes. A més, és una classe molt treballadora, 

amb un ritme de feina general bo i constant, encara que amb alguns desajustos en 

                                                           
20 Col·legi Sant Josep (s.d). Fundació Escola Vicencia, Col·legi Sant Josep. Recuperat l’1 de maig 
de 2018. http://www.ccsantjosepmao.com/ 
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èpoques d’acumulació de feina, doncs la mateixa pressió per fer les coses bé fa que es 

posin molt nerviosos. Això, però, no fa deslluir la seva habilior per resoldre problemes 

de forma efectiva, esclarir conflictes de manera madura (en relació a l’edat que tenen) o 

relacionar-se amb el conjunt de la comunitat educativa.  

Quant a les capacitats i dificultats d’aprenentatge, i segons el resum de grup aportat per 

la tutora, cal esmentar que hi ha 14 alumnes que no tenen cap tipus de problemes 

acadèmics, és a dir, que no presenten cap tipus de dificultat d’aprenentatge ni tampoc 

dificultats relacionades amb matèries concretes. De la resta, 7 alumnes tenen 

problemes amb assignatures concretes, majoritàriament llengües i matemàtiques; 1 

alumne té dislèxia i un altre té TDAH. A part, hi ha 4 alumnes repetidors d’altres cursos 

i un alumne vingut dos anys endarrere que presenta problemes amb les matèries en 

general però també amb els hàbits d’estudi i actitudinals.  

D’aquestes dades se’n pot extreure la conclusió que el grup té un bon funcionament 

general, amb dificultats concretes, però que compten amb la capacitat suficient per 

resoldre-les. A més, és necessari emfatitzar el seu alt grau de competència amb les 

noves tecnologies, el seu gust, comú en gairebé tot el col·lectiu que es desprèn de les 

seves creacions i també l’entusiasme i les ganes que posen en els nous projectes. 

Més enllà de les característiques acadèmiques del grup, és precís fer referència a la seva 

formació prèvia en Educomunicació i els seus gustos de consum audiovisual. Aquesta 

informació l’he pogut extreure de la conversa que vam mantenir el primer dia (com es 

detalla en la descripció de la primera sessió) quan els vaig demanar que consumissin 

audiovisual i que després ho expliquessin en una posada en comú a classe.  

En primer lloc, el grup no tenia cap experiència prèvia en projectes Educomunicatius. A 

l’escola Sant Josep no se n’ha aplicat cap mai, i el grup, que sempre ha estat en el 

mateix centre, no ha rebut aquest ensenyament. No obstant, sí que s’ha observat un cas 

en el que una de les alumnes, n’Inés, tenia interessos personals vers el cinema, i havia 

fet guions a casa seva basant-se en informació que havia trobat a internet. Els guions 

els havia realitzat com a forma de “joc” amb unes amigues. Tot això fora de l’escola i 

sense relacionar-ho amb cap matèria. En segon lloc, he observat una presència molt 

forta de YouTube en el dia a dia de l’alumnat. Tots, sense excepció, consumeixen 

contingut de YouTube diàriament. Els noms que sonen més de canals de YouTube o 

Youtubers són: “Tic tac draw”, “Wishmitsu”, “ElRubius”, “DoctorePollo”, “Apixelados”, 

“Draw My Life”. Aprofitant això, durant les pràctiques, quan he impartit classes de 

matèries com Ciències Naturals, els he preparat activitats que incloïen visualització de 

vídeos a Youtube, i han sabut realitzar-les amb èxit. També m’he fixat que qualsevol 
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tipus de dubte que tenen o hi ha alguna cosa que no comprenen, ho busquen 

immediatament a YouTube. També he percebut que, al menys en el grup de “La classe 

dels Dalí” hi ha tendència a anar al cinema. Hi ha un grupet de 7 o 8 alumnes que 

queden i  hi van setmanalment tots junts. D’altres, m’han explicat que hi anaven cada 

dues setmanes amb els pares. La pel·lícula que gairebé tots van veure quan es va 

estrenar va ser “Campeones” i em van dir que els havia agradat molt. Quant a la ràdio, 

gran part del grup l’escolta quan estan al cotxe, i bàsicament és ràdio musical. No hi ha 

cap alumne que escolti o segueixi cap programa de ràdio ni podcast per elecció pròpia, i 

no dels pares. Això sí, la tele segueix sent el centre principal d’entreteniment a casa de 

l’alumnat. La programació, diuen, no l’escullen normalment ells, sinó que sol estar 

pactada amb els pares i, qui en té, també amb els germans. Veuen la tele cada dia 

durant la pausa del migdia, entre les 13 i les 15. El producte més escollit és el butlletí de 

telenotícies i “Els Simpsons”. Em va sobtar saber que tothom té a casa contractat algun 

servei de video on demand. Gran part de la classe estava subscrita a Netflix, mentre que 

una minoria ho estava a Movistar + i només 2 o 3 alumnes ho estaven a HBO. No 

obstant, el consum a través d’aquestes plataformes el fan habitualment amb els seus 

pares, i només una petita part del grup pot accedir-hi lliurement amb dispositius 

propis. En relació als dispositius, gairebé tots disposen d’ordinadors o tauletes per a ús 

personal, amb poques o cap restricció per part dels pares. Només sis alumnes (4 d’ells 

coincideixen amb els repetidors) tenen mòbil. Per tant, la resta realitza el consum 

d’audiovisual a través del mòbil amb els dispositius dels seus pares o alguns, fins i tot, 

dels seus avis.  

4.5 Com s’ha dut a terme la prova 

Detall del desenvolupament de les sessions: 

Sessió 1 (una hora) 

La prova va començar amb una explicació a l’alumnat de la nova activitat que 

s’introdueix en el context de “Som escriptors”. Es va presentar la cronologia de les 

properes sessions de “Som Escriptors”. Es va deixar que l’alumnat preguntés tot el que 

fos necessari, tant a nivell d’estudis, com curiositats sobre el grau en Comunicació 

Audiovisual, la meva experiència... Es van començar a engrescar i els vaig demanar que, 

a partir d’ara, veiessin la tele, els vídeos de YouTube, escoltessin els programes de ràdio 

des d’un punt de vista més crític i observador, que es fixessin molt bé amb allò que 

veien i escoltaven perquè després en parlaríem a classe. Part de l’alumnat em va 

explicar què miraven, on ho miraven, què escoltaven... 

Sessió 2 (dues hores) 
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Per entrar en matèria, es va demanar a l’alumnat que parlessin sobre què havien vist 

durant la setmana, què havien sentit, quin contingut havien creat a les xarxes (si en 

tenien)... L’alumnat va coincidir, per unanimitat, que durant el cap de setmana havien 

vist, al menys, una pel·lícula i una mitjana de tres vídeos a YouTube. Es va percebre, en 

les seves explicacions, que hi havia un temor generalitzat a dir que havien passat moltes 

hores davant la tele, o que havien estat molt temps mirant vídeos en línia. A partir 

d’aquí, es va treballar implícitament en la sinceritat, la no culpabilitat i la necessitat de 

trobar un punt entremig, així com també es va tractar de desdemonitzar l’audiovisual 

com a passatemps. Això va fer que en les següents preguntes personals sobre els hàbits 

de consum, l’alumnat fos molt més proper, clar, i gaudís explicant el que havien vist. En 

aquest primer cas, hi varen haver un conjunt d’alumnes que van explicar que havien 

anat al cinema junts, d’altres que havien estat a casa d’uns amics mirant vídeos de 

YouTube...  

A continuació, es va entregar el material escrit (que més avall es presenta) on hi havia 

les qüestions teoricopràctiques que s’havien de veure posteriorment. A partir d’aquí, es 

van introduir temes com què entenem per cinema o com ha sigut l’evolució del cinema. 

Després d’això, es va explicar que la finalitat era tractar el cinema des del punt de vista 

del guió, a fi de descobrir noves maneres d’escriure creativament. Llavors, es van 

explicar les passes que haurien de seguir per dur a terme la tasca de realització del guió 

i es van visualitzar uns vídeos de diferents gèneres i es va fer un interrogatori didàctic 

per esclarir assumptes com: la necessitat de fer un guió abans de realitzar un producte, 

com és la tasca del guionista, quins elements dels vídeos vist estan guionitzats i quins 

no... Abans de començar a parlar sobre les idees, es van crear els equips, de dos o de 

tres segons les necessitats de distribució de la classe i es van ajuntar. Cada equip va 

escollir un nom pel seu grup i va fer una primera pluja d’idees sobre quins temes els 

interessaven. Tota aquesta informació es va anotar als fulls proporcionats a l’inici. 

Aprofitant que hi va haver grups que tenien dificultats per pensar un nom, es va parlar 

de les idees, de les muses i de la urgència de treballar per tenir bones idees. Un cop va 

quedar aquesta matèria esclarida, es va fer una activitat de mindfullness21 perquè 

l’alumnat pogués comprovar que hi ha moltes fonts d’inspiració, i que només es tracta 

de treballar a través dels estímuls quotidians per trobar una bona idea i una bona 

història. L’activitat tractava de posar-se en rotllana i tancar els ulls i escoltar 

atentament una cançó (en aquest cas es va escollir una cançó d’amor, la que va 

                                                           
21 “Mindfulness o Atención Plena significa prestar atención de manera conciente a la experiencia 

del momento presente con interés, curiosidad y aceptación.” Extret de: Sociedad Mindfulness y 
Salud. (2018). ¿Qué es mindfulness? Despertando a la realidad del mundo presente. Recuperat 
de http://www.mindfulness-salud.org/mindfulness/que-es-mindfulness/. Darrera consulta: 27 
de maig de 2018 

http://www.mindfulness-salud.org/mindfulness/que-es-mindfulness/
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representar a Espanya a Eurovisió, ja que als joves els agradava molt). Quan s’acabava 

la cançó havien de reflectir, en un paper i individualment què els havia passat pel cap 

mentre l’escoltaven: podien ser mots, idees o senzillament dibuixos... A partir 

d’aquestes idees, es van ajuntar per grups i van haver de crear una història d’amor 

senzilla amb introducció, nus i desenllaç. Un cop la tenien acabada, la van haver de 

presentar davant la resta de companys en un temps delimitat: només dos minuts.  

Sessió 3 (dues hores) 

En aquesta segona sessió doble, per començar, se’ls va preguntar sobre què havien 

estudiat de Dalí. Es varen obtenir respostes com: que va fer uns rellotges fosos, que va 

fer alguna cosa de cine, que tenia idees diferents... Amb aquesta base es va crear un 

diàleg sobre la necessitat, a vegades, de pensar diferent per tenir idees diferents. Amb la 

bona experiència de l’activitat de mindfullness de la sessió prèvia, quan van crear 

històries d’amor sorprenents, com a precedent, es va introduir l’alumnat en el 

coneixement d’una nova tècnica de creació d’idees, d’origen surrealista: el cadàver 

exquisit. Per fer-ho, es va aportar, primerament, informació sobre l’origen del 

surrealisme, obres surrealistes i autors surrealistes, amb ajuda d’imatges i fotografies. 

A continuació, es va explicar com va sorgir la idea del cadàver exquisit per part dels 

representants del surrealisme i es va proposar fer-ne un a classe grupal. Per fer-ho, es 

van posar a la pissarra diferents categories: personatges, localitzacions, relacions entre 

personatges, accions i músiques. Entre tots, es va anar completant cada una de les 

categories amb idees absolutament surrealistes. Va haver-hi, per exemple, un 

personatge que era una unicorn desendreçada i juganera, que tenia cos d’unicorn però 

cap de dona, entre molts altres. Després d’una bona estona creant personatges, 

situacions, accions, relacions i músiques molt curioses, es va proposar a l’alumnat que 

creessin,  ja amb el grup que havien format, una història absolutament surrealista, com 

ho feia Dalí o Luís Buñuel. La condició era que, al menys, havien d’utilitzar la meitat de 

tot el que s’havia creat a cada categoria, i s’havien d’establir relacions entre tots els 

elements, de manera que fos surrealista, però tingués un sentit global. A continuació, 

cada grup va explicar a la resta de companys la història que havien creat.  

Sessió 4 (una hora) 

A la sessió 4, per acabar de tancar el tema de la creació d’idees, i d’inspiració 

relacionades amb el surrealisme, se’ls va reproduir el videoclip de Katy Perry de la 

cançó “Swish Swish”, un èxit rotund entre els infants i joves. Mentre visualitzaven el 

videoclip van haver d’anotar quins elements surrealistes havien observat i per què 

creien que ho eren. Després ho vàrem posar en comú. Un cop tancat aquest tema, es va 
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plantejar ja quina era la feina que haurien de fer de cara al guió. Es tractava d’explicar 

com havia de ser el guió (d’una llargada totalment lliure, que expliqués una història 

amb introducció nus i desenllaç), què era i com farien l’storyboard i què era i com 

farien el pitching audiovisual 

Sessió 5 (dues hores) 

En aquestes sessió doble es va començar mostrant a l’alumnat un guió real. Es tractava 

d’un guió realitzat per estudiants de Comunicació Audiovisual en el context de 

l’assignatura de Dramatúrgia i Guió Cinematogràfic. A partir de l’exemple se’ls va 

mostrar que els guions s’escrivien amb un format concret i que, amb més o menys 

llibertat el format es podia adaptar. No obstant, per començar a introduir-se en 

l’escriptura formal del guió se’ls va recomanar seguir la mostra. Es va ensenyar l’ús de 

les negretes, les cursives i les descripcions quan fos necessari, de la manera de situar el 

text, dels espais... sempre mantenint el diàleg per poder atendre preguntes i curiositats. 

Aquesta explicació es va fer mentre que cada grup tenia davant seu un ordinador, a fi 

que ho poguessin provar in situ. Tot seguit, l’alumnat va començar a treballar per 

equips en cadascun dels seus guions. Es va demanar que per a dues sessions endavant 

haguessin llegit i investigat una mica sobre què era l’storyboard.  

Sessió 6 (dues hores) 

L’alumnat va seguir treballant en els seus guions mentre que la professora va fer petites 

tutories individualitzades de cinc minuts amb cada grup, a mode de seguiment.  

Sessió 7 (una hora) 

Com que es va observar que l’alumnat tenia molt clar què havien de fer a l’storyboard, 

la professora va aportar unes plantilles d’storyboard perquè les omplissin amb com 

imaginaven que seria físicament la primera escena dels seus productes audiovisuals.  

Sessió 8 (dues hores) 

Un cop el guió acabat, l’storyboard també, i amb el vistiplau de la professora l’alumnat 

va haver de preparar, en aquesta sessió doble, la presentació en forma de pitching 

audiovisual dels seus treballs. La professora els va mostrar una suggerència de com 

podia ser la distribució de les diapositives a presentar: sis diapositives amb breu 

contingut en cadascuna d’elles, que incloïen una salutació o presentació, una breu 

sinopsi, una argumentació de per què la seva era la millor idea, per què algú hauria de 

comprar el seu guió i un fragment de mostra del guió. L’alumnat va treballar durant el 
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temps disponible i va finalitzar la presentació. Els que havien acabat varen començar a 

practicar l’exposició oral.  

Sessió 9 (dues hores) 

En la darrera sessió de prova del projecte es va reservar també una tarda, una sessió de 

dues hores, per poder fer les presentacions de pitching audiovisual tranquil·lament. 

L’ordre va ser el següent: cada grup exposava la seva idea, es deixava que 

intervinguessin, primer, la resta de companys que actuava de públic, a continuació la 

tutora del grup (la meva tutora de pràctiques), després jo i, finalment, un professional 

del sector audiovisual que es va convidar a les presentacions. El convidat va ser el 

propietari de BiniTV: Batecs de l’Illa, que a més d’aportar el seu punt de vista 

professional, també es va encarregar d’enregistrar les presentacions de l’alumnat.  

4.6 Quin material s’ha aportat a l’alumnat  

● Per a les primeres sessions: 

SOMOS ESCRITORES 

(Y TAMBIÉN GUIONISTAS) 

0. EXPLICACIÓN DEL TRABAJO 

¿Qué vamos a hacer? 

¡Nada más y nada menos que un guion! ¡Vuestro propio guion de 

cine! Podéis escoger el género que más os guste o más os 

interese: cine de animación, cine documental, cortos para 

publicar en YouTube… 

¿Cómo lo vamos a hacer? 

Fase 1: creamos equipos de dos personas. El guionista puede 

trabajar solo o en equipo. En este caso lo haremos en equipo.  

Fase 2: aclaramos conceptos teóricos a través de ejemplos 

prácticos. Es decir, vamos a ver fragmentos de pelis en clase, 

pero también tenemos que hartarnos a cine en casa. El guionista 

es una persona que tiene curiosidad y creatividad. Ni la 

curiosidad ni la creatividad son innatas, sino que se trabajan. 

¡Así que manos a la obra! 
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Fase 3: empezamos a pensar una idea. Las ideas no caen del 

cielo, así que dedicaremos suficiente tiempo a pensar, a 

reflexionar, a comentar y debatir con los compañeros… Lo más 

importante: tenemos que hacer un guion de algo que nos apasione.  

Fase 4: redacción del guion. Una vez está clara la idea, vamos a 

por la redacción. En esta fase es fundamental el formato. Ya 

hablaremos del formato…  

Fase 5: el “storyboard”. ¿“Story…” qué? El storyboard es la 

representación en dibujos de nuestro guion, con la 

especificación del guion técnico. Es divertidísimo, ya lo 

veréis.  

Fase 6: el “pitching” o presentación de venta de nuestro guion. 

Nuestro guion será la bomba, así que vamos a hacer una 

presentación para venderlo a todos nuestros compañeros. 

El tema 

Debéis escribir un guion de un tema que os encante, que os 

apasione, y de un género con el que os resulte realmente cómodo 

trabajar.  

El resultado final (qué vais a tener que entregar) 

- El guion. 

- El storyboard. 

- Un pequeño diario con breves explicaciones o comentarios 

del proceso de elaboración de vuestro guion. 

- El power point que uséis para el pitching. 

1. FASE 1: ¡EN MARCHA! 

1.1 Visionado de: 

* Puppy!, un corto animado de Sony Pictures basado en la 

película Hotel Transilvania (cine de animación). 

* Día Internacional de la Mujer, de Draw my life (YouTube). 

* Río tinto, el lugar más parecido a Marte en la Tierra, de 

National Geographic (documental). 
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1.2 Preguntémonos: 

- ¿De dónde crees que sale la idea de los vídeos que hemos 

visto? 

- ¿Qué es un guionista? 

- ¿Cómo se hace un guion? 

- ¿Cuánto tiempo lleva hacer un guion? 

- ¿Dónde podemos ver o escuchar programas con guion? 

1.3 Determinación de los grupos: 

- Nº de integrantes del equipo:_________________________________ 

- Nombre del equipo:____________________________________________ 

- Tema del guion:_______________________________________________ 

2. FASE 2: ¡OH BENDITAS IDEAS! 

Las ideas no son espontáneas (normalmente). Los relatos que 

escriben los guionistas salen de horas y horas de trabajo. Las 

ideas pasan por un proceso muy largo desde que las pensamos en 

nuestra cabeza hasta que las vemos en el papel. En la infancia 

la imaginación está muy desarrollada, por eso los niños pequeños 

son muy creativos. Durante la juventud y adultez, la imaginación 

hay que mantenerla haciendo trabajar el cerebro. ¿Cómo? Leyendo, 

dibujando, contemplando arte, escuchando música, viajando con la 

mente… 

2.1 Musas… ¿Qué musas? 

Pablo Picasso dijo en una ocasión: “No creo en las musas… pero 

si llegan que me pillen trabajando”.  

¿Qué significa esto? La inspiración no llega de golpe y porrazo, 

pero si nos ponemos a trabajar podemos encontrar ideas 

maravillosas. 

2.2 Las técnicas para pensar ideas 

- Arte, por ejemplo: canciones 
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- El cadáver exquisito (técnica usada por los surrealistas en 

1925) 

● Per a l’storyboard 

 

 

 

 

 

● Per al pitching audiovisual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 Resultats de la prova 

Els resultats de l’experiència de provar la unitat didàctica de cinema (adaptada) a la 

“Classe dels Dalí” han sigut sorprenents. Basant-nos en què es tractava d’un grup que 

mai havia realitzat cap tipus d’activitat d’Educomunicació, el resultat obtingut és molt 

satisfactori, tant per a mi, com a tutora, com per a ells mateixos, que han aconseguit un 

repte que se’ls va proposar. A continuació, exposo tres dels resultats dels guions que es 
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van realitzar íntegrament dins l’aula, i després d’un procés teòric i pràctic d’ideació. A 

més, també incloc, a continuació dels guions, una mostra de les diapositives que va 

crear l’alumnat i que van utilitzar per realitzar el pitching dels guions davant la resta de 

companys, professorat i també de Toni Cardona, representant del sector audiovisual. 

El primer resultat és el guió de dos alumnes, en Cristian i en Luis, que tenen molta 

inquietud pel món de l’audiovisual i sempre que poden (i se’ls permet), porten a sobre 

una càmera esportiva per anar enregistrant moments: excursions, activitats... En 

Cristian ha aportat la part més tècnica, la correcció en el format, la descripció correcte 

dels personatges, la coherència en el relat... i, en canvi, en Luis ha donat la seva 

capacitat de crear històries divertides, amb molta imaginació. Em va cridar l’atenció 

que varen ser els primers que van tenir molt clar, en el procés d’ideació, de què volien 

fer el seu guió. La tria de la temàtica familiar no va ser aleatòria, en Luis té cinc 

germans, i en Cristian tres. Estaven d’acord en què volien retractar una història 

divertida basada en una exageració de la seva pròpia situació familiar. A més, en seu 

imaginari col·lectiu hi tenien molt clar el concepte de road movie (que era el que en un 

inici volien fer), encara que en un principi no sabien que s’anomenava així ni que era un 

gènere per si mateix. No obstant, els ho vaig explicar i pel seu compte van investigar. A 

partir d’allà, van realitzar el guió amb moltes ganes i molta motivació dins l’aula, 

demanant dubtes però treballant de forma autònoma. Cal destacar, també, que així 

com en Luis és un alumne acadèmicament excel·lent, en Cristian sol anar una mica més 

just. En canvi, en Cristian, en aquesta activitat, va aconseguir ressaltar i mostrar les 

seves capacitats i junts van formar un molt bon equip. En relació al pitching, va estar al 

mateix nivell que el guió: va ser entretingut, amb bon suport visual i es va tractar la 

presentació amb molt d’humor.  

Per altra costat, el segon resultat que es mostra és el guió de dues alumnes, na Lola i na 

Paula, que van decidir que volien fer un guió per a un documental sobre Menorca. En 

un principi les dues alumnes estaven una mica perdudes sobre com havien d’abordar la 

guionització d’un documental. El tema el tenien clar i els agradava, però a causa de la 

seva forma de ser, més tímida i introvertida van tardar en demanar-me com podien 

estructurar el documental. Vaig donar-los unes indicacions bàsiques sobre les 

entrevistes, les preguntes a fer, com presentar el tema... i després van continuar 

treballant soles, a un bon ritme i amb bon resultat. Si bé és cert que no és el guió d’un 

documental de 30 minuts, com anuncien en el seu nom, sí que hi ha una intencionalitat 

al darrera de tractar temes diferents, amb les localitzacions molt clares i tractant temes 

reals amb personatges reals. Per això mateix, he considerat que era un guió que 

mereixia estar coma mostra del treball fet, perquè comptava amb el grau de dificultat 
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afegida de documentar-se i que la documentació fos real i fiable. I ho van aconseguir 

amb un alt grau de compliment. A més, de cara al pitching van elaborar unes 

diapositives estèticament molt bones i van fer una exposició concisa però molt assajada 

i efectiva.  

Per últim, el darrer resultat que es mostra és el guió de dues alumnes, na Fiona i n’Ona, 

que van voler donar una volta més a la seva història i fer-la didàctica. Ambdues 

alumnes tenen germanes petites, i el seu objectiu era crear el guió d’una història que 

pogués agradar a les seves germanes i, a més a més, educar-les. La part més admirable 

d’aquest guió és que van aconseguir l’objectiu didàctic tot fent una història molt ben 

estructurada i entretinguda, amb introducció, nus i desenllaç, tal com se’ls requeria. 

Tant na Fiona i n’Ona són alumnes molt perfeccionistes i, encara que van dependre una 

mica més de la professora per fer el seu guió, el resultat és un guió acurat i meditat, 

tenint en compte que està fet per alumnes d’onze anys. A n’Ona i na Fiona els va tocar 

fer el pitching en primer lloc, per això en la presentació van estar un poc nervioses, en 

el conjunt de l’exposició el seu guió no va lluir tant. No obstant, el seu suport en 

diapositives va ser correcte, així com també el contingut oral del pitching.  

RESULTAT 1 

● Tipus de guió: guió per a curt animat humorístic 

● Autors: Luis i Cristian 

● Títol: Un cerdo en Las Vegas 

ESCENA 1 – INTERIOR / CASA DE LOS WILSON / MADRUGADA 

Hoy es un día normal en la casa de los Wilson. Se oye un 

grito de la SRA. WILSON (45, delgada, pelo rubio, con 

gafas, de piel morena, ojos marrones.) 

SRA. WILSON 

¡Nos vamos de vacaciones a las Vegas! 

Entonces JAN (12, alto, delgado, de piel blanca, pelo 

castaño) dijo: 

JAN 

¡Es mi peor pesadilla! Seguro que mis hermanas la liarán. 
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Las palabras de JAN las escucharon sus hermanas HANNAH (16, 

delgada, alta, morena y pelo negro), ANNIE(14, delgada, 

bajita, morena y pelo negro),MARTA(13, delgada, alta, 

rubia, de piel blanca), AGNES(11, gorda, baja, con gafas, 

de piel blanca y  pelo marrón)y sus hermanas gemelas JO y 

JU(6, bajitas, pelo rubio, piel blanca y mandonas).  

 

ESCENA 2 – INTERIOR / CARAVANA / MEDIODÍA 

SRA.WILSON 

¡Porque está CERDO (rosa, tiene cuatro patas, es una hembra 

y le gusta la fiesta) en la caravana! 

AGNES 

Es un experimento de clase. 

HANNAH 

Además me ayuda a elegir la ropa porqué  le gusta la moda. 

 ANNIE  

También juega muy bien a futbol.  

JAN 

Incluso le gustan los videojuegos. 

 

ESCENA 3 – INTEIOR / CASINO / POR LA NOCHE  

Esta toda la familia en un casino de las Vegas, entonces la 

SRA. WILSON se gira para coger un canapé, pero cuando se 

vuelve a girar hacia los niños se da cuenta de que no 

están.  

ESCENA 4 – INTERIOR / LABORATORIO DE LAS VEGAS / POR LA 

NOCHE. 

AGNES está ahí y empieza a experimentar con substancias 

peligrosas, donde su conejillo de indias es CERDO. Pero de 

repente ANNIE llega con la pelota de fútbol, y al chutar 

tira todas las substancias peligrosas dejando el suelo 

empapado. Y salen corriendo los tres en busca de MARTA.  

ESCENA 5 – EXTERIOR / EN UN BARRIO CHUNGO / DE NOCHE  
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Encuentran a MARTA en el barrio más peligroso de las Vegas, 

también encuentran a JO y JU comprando ropa gótica.  

Más tarde compran un cigarro y no saben que hacer con él, y 

deciden darle el cigarro a CERDO, que mientras se lo estaba 

fumando las niñas le vuelven gótico.  

ESCENA 6 – INTERIOR / SALA DE GENTE IMPORTANTE / DE NOCHE  

CERDO se vuelve loco y entra en la sala de gente importante 

perseguido por las 5 niñas, también estaba invitada la 

gente mayor de 18 años.  

Pero de repente encuentran a HANNAH que solo tenía 16 años 

pero estaba ligando con los de 18 años.  

HANNAH 

¿¡Qué hace  CERDO aquí!? 

 La gente estaba gritando… 

ANNIE 

¿Y tú que haces aquí? ¡Solo tienes 16 años! 

En ese preciso momento hechan a las 6 hermanas, pero CERDO 

se va por la puerta de atrás.  

 

ESCENA 7 – INTERIOR / SALA DE VIDEOJUEGOS / MADRUGADA 

Las 6 hermanas llegan a la sala de videojuegos, porque 

buscaban a JAN. Y encuentran a CERDO y a  JAN jugando a 

realidad virtual. Entonces las hermanas apagan el juego y 

le cuentan todo y mientras se lo están contando el CERDO se 

come las máquinas de videojuegos.  

ESCENA 8 – INTEIOR / CASINO / POR LA MAÑANA  

La SRA. WILSON les encuentra… 

SRA. WILSON 

¿Dónde habéis estado, niños?  

HANNAH, ANNIE, MARTA, JAN, AGNES, JO y JU 

De paseo, ¿y tú?. 

SRA. WILSON 
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Comiendo. Anda  me traen la cuenta, seguro que es poco no 

he comido mucho. ¡¿Que… 2 millones de euros?!!¿Que habéis 

hecho?! 

JAN  

Lo tienes en la cuenta… 

SRA. WILSON 

Romper frascos con substancias peligrosas, robar cigarros, 

roba ropa, entrar en una sala de gente importante sin la 

edad mínima y rompe videojuegos. ¡¿Que no habéis hecho?! 

ANNIE  

Al menos CERDO no ha tenido bebés.  

JO y JU 

No te lo aseguramos, están escondidos en la caravana. 

SRA. WILSON 

¡Os la habéis cargado¡ 

CERDO 

¡Oing oing¡ 
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RESULTAT 2 

● Tipus de guió: guió per a documental turístic 

● Autors: Paula i Lola 

● Títol: Descubriendo Menorca en 30 minutos 

ESCENA 1- EXTERIOR/PIE DE MONTE TORO/AMANECER 

LOLA:(12, pelo castaño, ojos verdes, altura mediana, 

vestida con unos tejanos y un jersey rojo). PAULA:(12, pelo 

negro, ojos marrones, altos y vestidos con unos tejanos y 

una camisa azul).Estamos en el pie del monte toro. 

LOLA: 

Hola! Bienvenidos al Documental: descubriendo Menorca! Yo  

Soy: LOLA 

PAULA: 

Yo soy PAULA. Y a lo largo de este documental veréis: 

los pueblos, las playas, su gastronomía… 

LOLA Y PAULA: 

Empezamos!!!! 

Sentadas en una pared seca mientras hablamos. 

LOLA: 

Menorca es una isla que está situada en el sud-oeste de 

España, en el mar mediterráneo. Pertenece a las islas 

Baleares. 

PAULA: 

Menorca es una isla muy húmeda ya que está cerca del mar. 

Le da mucho el viento porque no tiene apenas montañas que 

lo paren. 

LOLA: 

El clima es suave tanto en invierno como en verano. 

ESCENA 2- EXTERIOR/PUERTO CIUDADELA/MEDIO DÍA 

Estamos encima del puente explicando. 
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PAULA: 

Estamos en Ciudadela, uno de los pueblos de Menorca y ahora 

iremos a uno de los restaurantes más famosos de este 

pueblo: El Balear!!! 

LOLA: 

Y nos enseñarán su famosa caldereta de langosta! 

Nos vamos dirigiendo al restaurante. Allí nos encontramos 

con el dueño… 

ESCENA 3- INTERIOR/DENTRO DEL RESTAURANTE/MEDIODÍA 

Estamos dentro del restaurante. 

LOLA: 

HOLA!!!! Qué tal? Bueno… Estamos aquí para que nos cocines 

tu famosa caldereta de langosta!!!! 

PAULA: 

Mmmmmm… venimos hambrientas!!! Tenemos muchas ganas!!!! 

DUEÑO: 

Pues perfecto!!!! Manos a la obra!!! 

ESCENA 4- INTERIOR/EN LA COCINA/MEDIODÍA 

Se dirigen a la cocina y les explican la receta de la 

caldereta de langosta. 

PAULA: 

Bueno y cómo se hace la caldereta??? 

DUEÑO: 

Se hace… 

Mientras se hace la caldereta le preguntamos pasos sobre la 

receta. 

ESCENA 5- INTERIOR/COMEDOR/MEDIODÍA 

En el comedor mientras comemos le hacemos preguntas. 

LOLA: 

MMMMM… Que pinta que tiene!!! 
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PAULA: 

En qué año se abrió por primera vez el restaurante? 

DUEÑO: 

Se abrió… 

LOLA: 

Para ti que platos considerarías los más famosos? 

 DUEÑO: 

Para mí son… 

PAULA: 

Cuáles son los platos que se piden más en este restaurante? 

DUEÑO: 

Tiene mucho éxito… 

Nos despedimos: 

PAULA: 

Muchísimas gracias por habernos enseñado hacer una 

caldereta tan buena 

LOLA: 

Ha sido muy divertido e interesante aprender hacerla 

LOLA Y PAULA: 

Estaba buenísima!!! 

DUEÑO: 

Adiós!!! Volved otro día!!! 

LOLA Y PAULA: 

Siiiiiii! 

ESCENA 6- EXTERIOR/ES MOLÍ/POR LA NOCHE 

Vamos a cenar. 

LOLA: 

Estamos aquí en otro pueblo: es Mercadal. 
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PAULA: 

Vamos a cenar en “es Molí”. Nos van a cocinar “caracols amb 

cranca”. 

ESCENA 7- INTERIOR/ES MOLÍ/NOCHE 

Entramos dentro es Molí. 

DUEÑO: 

HOLA!!!... 

LOLA: 

Qué tal? Tenemos muchas ganas de que nos cocines “caracols 

amb cranca”. 

Dueño: 

Pues cocinemos!!! 

Nos explica cómo se hace. 

PAULA: 

Qué bien!!!! Que pinta que tiene!!! 

Ahora toca probarlo!!! 

LOLA Y PAULA:  

MMMM… Qué bueno!! 

Le hacemos unas cuantas preguntas 

LOLA: 

A parte de los “caracols amb cranca” que otros platos son 

los que más gustan? 

DUEÑO: 

Son… 

PAULA: 

 Se nota que lleváis tiempo con este famoso negocio? 

DUEÑO: 

Si… hace tiempo… 
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Las preguntas que nos surjan allí. 

ESCENA 8- EXTERIOR/PUERTO DE MAHÓN/MAÑANA. 

LOLA: 

Bueno… aquí acaba este pequeño documental!!! 

PAULA: 

En el próximo documental visitaremos las playas más bonitas 

de aquí: Menorca!!! 

LOLA Y PAULA: 

Gracias por vuestra atención!!!! 

Os esperamos en el próximo documental!!!! 

Adiós!!! 

 

RESULTAT 3 

● Tipus de guió: guió per a curt animat didàctic 

● Autors: Ona i Fiona 

● Títol: El hogar de los gigantes 

Escena 1: Exterior/ día/ Canadá, bosque 

En un bosque (enorme, con animales exóticos, plantas con 

todo tipo de flores y árboles extrañamente altísimos), 

aparece el ALCALDE: (53 años, gordito, bajo, con un gran 
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sombrero de copa y un traje negro) acompañado de su 

SECRETARIA:(27 años, rubia, alta, pija, guapa y delgada). 

ALCALDE 

Hay que cortar estos árboles, no hay espacio para la gran 

feria que vamos a construir. 

SECRETARIA 

 Por supuesto alcalde, avisaré a la población.  

ALCALDE 

Comunícaselo primero al LEÑADOR:(36 años, alto, fuerte y 

calvo). 

SECRETARIA 

De acuerdo, ahora mismo señor. 

ESCENA 2: Exterior/ día/ Canadá, bosque 

El LEÑADOR se dirige al ALCALDE. 

LEÑADOR: 

¿Quieres que tale toda la zona, señor ALCALDE? 

ALCALDE: 

Claro, cuanto  más espacio, mejor será la feria. 

Escena 3: Exterior/ mediodía/ Canadá, bosque 

El LEÑADOR, en su gran coche rojo, va a talar los árboles 

del bosque. Entonces, se encuentra el bosque vacío, sin 

apenas, un mísero árbol. 

LEÑADOR: 

¿Qué puñetas ha pasado? 

ESCENA 4: Interior/ atardecer/ Canadá, oficina del ALCALDE. 

El LEÑADOR llama a la puerta de la oficina del ALCALDE (con 

jacuzzi, pantalla de plasma, trofeos de balonmano y 

retratos de sus hijos). 

LEÑADOR: 

¡Los árboles del bosque han desaparecido! 
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ALCALDE: 

Normal, no me extraña. 

LEÑADOR: 

¡Pero, si aún no los he talado! 

ALCALDE: 

Esto, definitivamente, es muy raro. 

LEÑADOR: 

Vamos a visitar a ARMANDO (de lo viejo que es, no se sabe 

la edad que tiene, barba blanca y orejas enormes) el sabio 

del pueblo. 

ESCENA 5:Interior/ noche/ Canadá, casa de ARMANDO 

El ALCALDE y el LEÑADOR van a la casa del sabio. 

ALCALDE: 

Buenas noches, discúlpenos por la hora que hemos venido, 

pero queríamos hablarle de un tema muy importante. 

LEÑADOR: 

Fuimos a talar los árboles del bosque para construir una 

feria, pero cuando lo íbamos a hacer, ya no estaban. 

ARMANDO: 

¡Insensatos!, ¿nunca habéis oído la leyenda de los gigantes 

(altos, gordos y con el pelo rizado) de Canadá? 

ALCALDE: 

No, ¿de qué se trata? 

ARMANDO: 

Antiguamente, había rumores de que los árboles altos eran 

las piernas de los gigantes. Y así es, lo acaban de 

demostrar. 

LEÑADOR: 

¡Los hemos hecho enfadar! 

ALCALDE: 
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¿Qué podemos hacer? 

ARMANDO: 

Mañana por la mañana, nos encontramos en el bosque. 

ESCENA 6: Exterior/ día/ Canadá, bosque 

Se dirigen el ALCALDE, ARMANDO y el LEÑADOR a los gigantes. 

ARMANDO: 

¡Salid!, venimos en son de paz. 

LEÑADOR: 

¡Y no nos hagáis daño! 

ALCALDE: 

Al final hemos decidido que no haremos la feria. No lo 

hacíamos con mala intención. 

ARMANDO: 

Ya lo habéis oído, sois libres. Ahora ya podéis vivir 

tranquilos. Y a partir de hoy, este será el hogar de los 

gigantes. 

GIGANTES: 

Gracias por vuestra consideración, hasta siempre. 
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4.8 Valoració dels resultats 

4.8.1 Funcionament i temporització a l’aula 

Per una banda, valoro positivament el funcionament de la programació a l’aula. Si bé 

s’ha hagut d’adaptar completament a les necessitats de l’alumnat, a la disponibilitat 

d’hores i als coneixements previs, el desenvolupament de la unitat didàctica ha sigut 

àgil i amena. Opino que la durada de les sessions de dues hores ha sigut ideal per dur a 

terme les parts d’activitats que requerien més dedicació, com per exemple la preparació 

del pitching. Cal tenir en compte que a l’aula de primària les hores no són realment 

senceres. Amb realment em refereixo a que més enllà de la pura instrucció didàctica, a 

la classe sempre ocorren altres afers que cal tractar en hores de classe. És a dir, abans 

de començar o abans d’acabar l’hora sol haver-hi esclariments sobre activitats, 

tractament de problemes de convivència, informacions sobre sortides, exàmens, 

reunions... Així doncs, el marge que proporciona disposar de dues hores és molt pràctic 

per aprofitar el màxim el temps.  

Per altra banda, també ha sigut satisfactori el compliment de totes les activitats 

previstes inicialment que encara que algunes s’han fet d’una forma més superficial del 

que m’hauria agradat.  

4.8.2 Implicació de l’alumnat 

La implicació de l’alumnat en gairebé qualsevol aula sol ser desigual. Sempre hi ha 

alumnes que per diferents raons demostren un grau més alt d’implicació que els altres. 

Tanmateix, en el cas de la prova de la unitat didàctica he pogut observar un grau 

d’implicació elevat. Això crec que es deu a dos motius principals. Primer, que l’alumnat 

mai havia tractat el tema del cinema a l’escola. Segon, que la intriga i la novetat de tenir 

una professora en pràctiques els va provocar una mena d’interès no habitual. Es 

resumeixen, ambdós motius, en la presència d’una novetat, de quelcom diferent a la 

rutina. A més a més, el grup es caracteritza per ser molt respectuós, madur i treballador 

i això ha permès que la feina d’ensenyar-los coneixement d’un sector nou sigui senzill. 

Així i tot, encara que el grau d’implicació general hagi sigut elevat, sí que en moments 

assenyalats del curs, com per exemple en els dies previs a les vacances de Setmana 

Santa, o en la setmana d’exàmens, es va poder advertir una baixada del nivell de 

motivació i ganes causada, en part, pel cansament.  

4.8.3 El producte final del guió 

El producte final del guió, exposat una mica més amunt, és el que sense dubte em 

provoca més contentació. Avaluo molt positivament tots els guions que ha fet l’alumnat. 
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Primerament, opino que el treball previ a la ideació i el guió: les pluges d’idees, 

l’activitat de mindfullness... van ser enriquidores, ja que els alumnes en van saber 

treure la part més creativa. Alguns, fins i tot, van fer-me saber que a casa seva, 

voluntàriament, havien realitzat cadàvers exquisits o havien emprat alguna de les 

tècniques per pensar idees que havien après a classe. En segon lloc, l’alumnat no va 

tenir cap entrebanc per comprendre com havia de ser el format del guió. Amb això 

corroboraria la idea popular que hi ha avui en dia que diu que són “la generació digital”. 

En efecte, no varen tenir cap problema per captar, en temps rècord, les característiques 

físiques del guió i com complir-les a través de l’editor de Word. En tercer lloc he de 

destacar que, en total, els treballs entregats sumen 12. La mostra que s’ensenya més 

amunt s’ha seleccionat perquè són els guions d’un grup d’alumnes que estava 

especialment motivat de cara a aquesta experiència de prova. Són de dos grups 

diferents, un conformat per dos nens i l’altre per dues nenes. Des del primer dia van 

posar molt d’ interès i varen ser els primers que em van dir: “ensenyaràs el nostre guió 

a la universitat?”. Jo vaig dir-los que si complien amb la qualitat necessària per ser 

mostrats en un treball universitari, sí. Ells, a canvi, van posar-hi molt d’esforç, ganes i 

il·lusió.  

4.8.4 El producte final de l’storyboard 

La realització de l’storyboard és el que, en comparació al que s’ha explicat 

anteriorment, no ha donat tan bon resultat. L’alumnat en si l’ha fet bé, però he percebut 

que l’aprenentatge que n’han extret no ha sigut tan significatiu. Crec que si se’ls 

preguntés sobre plans visuals d’aquí a un temps no podrien recordar res del que van 

aprendre en el seu moment a través de l’storyboard. Això ho relaciono amb haver fet un 

procés tan complex com és explicar una base de llenguatge audiovisual i dibuixar 

l’storyboard en una sessió i mitja. Si ho pogués millorar, deixaria un marge temporal 

més gran per poder treballar bé el llenguatge audiovisual i el funcionament de 

l’storyboard. De fet, en la programació anual que proposo en aquest treball, hi ha una 

unitat didàctica sencera dedicada al llenguatge audiovisual. Crec que si l’alumnat que 

va fer la prova hagués comptat prèviament amb el bagatge de la unitat didàctica del 

llenguatge audiovisual, el resultat del seu aprenentatge amb la posada en pràctica del 

dibuix de l’storyboard del seu propi guió hauria sigut molt més significatiu. 

4.8.5 El producte final del pitching 

El pitching audiovisual considero que va ser un bon tancament de la unitat didàctica. El 

grup que va realitzar la prova té, en general, una capacitat molt alta per a l’expressió 

oral, i no van demostrar cap tipus de dificultat a l’hora d’expressar-se de forma àgil. En 
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la preparació de les diapositives i el repartiment de l’exposició els grups es van mostrar 

originals, il·lusionats i dispostos. A més, al pitching va assistir Toni Cardona, propietari 

de BiniTV: Batecs de l’Illa i això va incrementar el seu interès i el seu esforç. Alhora, 

però, sí que es va poder percebre, tant en la sessió de preparació com en la sessió 

d’exposició com un grup reduït expressava cert nerviosisme. És un conjunt d’alumnes 

que, tal i com em va aclarir la tutora, s’ha esforçat durant tot el curs en el control dels 

nervis a l’hora de parlar en públic. En el pitching es van observar diverses exposicions 

molt originals, que demostraven molt bé l’essència del guió que havien realitzat. Per 

exemple, la presentació del guió “Un cerdo en Las Vegas”, el guió de cinema d’animació 

còmic que s’ha emprat de mostra dels resultats, va ser còmica com el producte 

presentat, amb caracterització i tot dels creadors.    

4.8.6 Valoració de la prova per part de la tutora de grup 

En l’entrevista (Annex 2) que vaig realitzar dia 18 de maig de 2018 a Esther Parpal, la 

meva tutora de pràctiques i tutora de curs de “La classe dels Dalí”, vaig preguntar-li 

sobre la seva opinió vers l’experiència de prova de la unitat didàctica de cinema en el 

seu grup classe. En l’entrevista, Esther destaca que el projecte li havia semblat molt 

interessant, alhora que innovador, ja que mai abans havia treballat l’Educomunicació a 

l’aula, ni tampoc s’havia fet a l’escola. A més, va fer referència al grau de motivació de 

l’alumnat, que havia estat molt alt durant to el projecte i que havia permès que 

aprenguessin molts conceptes nous sense necessitat “d’esforçar-se” o adonar-se que 

estaven aprenent. Per a Esther, introduir l’Educomunicació a les aules sense que estigui 

contemplat explícitament en el currículum, i tenint en compte com de cenyit és, pot ser 

complicat, i proposa que una solució és fer-ho com s’ha fet en la prova: a través d’una 

mena de “Som Escriptors”. A més, Esther també esmenta el valor de la oportunitat que 

ha brindat l’activitat de “Somos escritores (y también guionistas)” a l’alumnat menys bo 

acadèmicament per destacar en àmbits diferents a les assignatures curriculars.  

4.8.7 Valoració de la prova per part de l’alumnat 

Dia 11 de maig de 2018 vaig entrevistar (Annex 1) una mostra de l’alumnat que va 

realitzar la prova de la unitat didàctica de cinema per poder esbrinar com valoraven ells 

la realització del projecte. Dels entrevistats, només una alumna havia tingut ja alguna 

relació prèvia amb l’audiovisual, de forma autodidacta, però, fora de l’escola. Els 

alumnes van reconèixer que els havia agradat fer un guió i també treballar el tema del 

cinema, i que, si poguessin fer alguna altra activitat semblant, la farien. La realització 

del guió els va semblar “divertit i entretingut”, “interessant i guai”, i també un nou repte 

que pensaven que no podrien resoldre però que finalment van aconseguir. Es van 
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mostrar, en gran part, satisfets del seu resultat i del procés. Tot i així, si tinguessin la 

oportunitat de millorar alguna part de la unitat didàctica seria: la duració del conjunt 

de sessions (que durés més) i també el temps per preparar el pitching (tenir-ne més). 

També van reconèixer que havien après. En concret: “que pots posar un munt de coses 

en una pel·lícula que no siguin reals, que no siguin realistes” i també a “separar las 

partes de un guion”.  

5. Conclusions 

El treball de final de grau del curs 2017/2018 “Proposta d’un curs d’Educomunicació a 

l’aula de sisè de primària” neix arran de la voluntat d’elaborar una planificació didàctica 

anual per a l’educació en Comunicació Audiovisual a l’aula de sisè de primària. No 

obstant, les limitacions legislatives, el fet de no incloure la Comunicació Audiovisual 

dins del currículum oficial, provoca que la planificació s’hagi de dissenyar de cara a 

l’Educomunicació en hores extraescolars.  

El primer objectiu que es proposava en aquest treball era crear un projecte professional 

que servís per ensenyar Comunicació Audiovisual a les aules de sisè de primària de 

forma extraescolar. Això s’ha dut a terme a través de la planificació de vuit unitats 

didàctiques de diferents branques de la Comunicació Audiovisual. Cada planificació 

s’ha dissenyat ressaltant quins dels continguts de cada branca poden resultar de més 

interès per a l’aula de sisè de primària, i també quin contingut pot aportar més valor 

educatiu a l’alumnat. En el resultat final, es presenta la programació, sencera, amb els 

vuit temes desenvolupats  i adaptada per ser aplicada en l’entorn de les activitats 

extraescolars. Per tant, es pot concloure que aquest objectiu es compleix.  

Relacionat amb el primer objectiu, el segon objectiu exigia que el projecte fos el màxim 

de rigorós amb les necessitats i la realitat educativa del moment. Si bé la dificultat per 

complir aquest objectiu està en la definició de com és la realitat educativa del moment, 

no es podria afirmar que s’hagi complert la totalitat de l’objectiu, sinó més bé 

parcialment. El projecte es va dissenyar basant-se en el principi pedagògic que defensa 

que les planificacions didàctiques han de ser flexibles, a més d’obertes i modificables. 

Per això, tot i que sí que s’especifica que és una proposta didàctica que ha de servir com 

a guia però que cal adaptar-la, potser sí que s’hauria pogut cenyir a qualque realitat 

concreta, per tal d’afinar una mica més els objectius didàctics establerts. Per aconseguir 

això, no obstant, caldria comptar amb una definició de l’entorn educatiu molt més 

límpid i, en conseqüència, una planificació més acurada amb la intencionalitat 

educativa que l’envolta. Una forma de solucionar-ho, seria proposant una planificació 
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didàctica, però dirigida a un entorn concret: a un curs d’una escola en o a una activitat 

extraescolar en particular. 

En els objectius també es proposava que s’adaptessin els continguts apresos en el Grau 

de Comunicació Audiovisual als continguts de sisè de primària. Es tractava, doncs, de 

poder extrapolar tot el que s’ha après durant els quatre anys de grau a un altre sector, 

en aquest cas, el de l’educació, i de l’aprofitament d’aquest aprenentatge, crear eines 

per a l’aprenentatge d’altres persones. Aquest objectiu s’ha aconseguit, perquè la 

realització del desglossament de les disciplines a incloure en la planificació didàctica, 

així com també la tria de la matèria que s’havia d’incloure dins cadascuna de les unitats 

didàctiques hauria estat impossible o molt dificultosa sense la formació en 

Comunicació Audiovisual. A més, a nivell personal, aquesta simbiosi entre els dos 

graus, el de Comunicació Audiovisual i el de Mestra en Educació Primària ha resultat 

profitosa i satisfactòria.  

El quart objectiu feia referència a un objectiu més pedagògic i social, en relació a la 

intencionalitat de la creació de la programació: la creació de la proposta basant-se en 

els fonaments d’una educació en valors, a través de la imaginació, usant i treballant les 

emocions de forma crítica i oberta. Analitzant per passes, es podria concloure que del 

gruix de propòsits que recull aquest objectiu s’han complert tots. No obstant, sí que 

caldria destacar que la meta de l’educació en valors, tot i que absolutament necessària, 

és la que més dificultats suposa en la pràctica real i la que, de tots els propòsits, en 

menor mesura s’ha aconseguit. I la raó rau en què perquè l’educació en valors pugui ser 

significativa calen més esforços que la d’introduir-la en la programació didàctica. És 

cert que és una primera passa, però perquè sigui realment efectiva, l’educació en valors 

s’ha d’incloure en totes i cadascuna de les accions educatives: a les escoles, a casa, a 

l’esplai...  

El darrer objectiu expressava que la programació didàctica havia d’incloure i reflectir 

educació en diferents disciplines de la Comunicació Audiovisual: el cinema, la ràdio, la 

televisió, el llenguatge audiovisual, la publicitat i les plataformes web i xarxes socials. 

Aquest objectiu s’ha assolit amb èxit gràcies a la prèvia planificació del cronograma, del 

calendari base. Es tractava de poder distribuir les sessions de forma efectiva i pràctica, 

a fi d’abastir totes les disciplines que es desitjava. De tota manera, de cara a altres 

experiències de planificació en Educomunicació sí que seria una bona idea incloure 

altres disciplines que en aquest projecte no s’han inclòs, com podria ser la premsa (el 

periodisme) o la fotografia, ja que s’ha vist que en altres experiències 

d’Educomunicació s’han integrat i han obtingut resultats complaents.  
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La “Proposta d’un curs d’Educomunicació a l’aula de sisè de primària” també inclou 

una descripció de l’experiència de prova d’una de les unitats didàctiques, la de cinema, 

en un entorn educatiu real. Sense dubte, el fet de poder dissenyar una unitat didàctica i 

provar-la in situ aporta valor pedagògic a la tasca de planificació. El professorat, quan 

pensa una activitat, té unes limitacions, que són les característiques pròpies de cada 

grup. Per això, és complicat saber quin serà el resultat d’una unitat didàctica fins que 

no s’ha posat a prova a l’aula. L’experiència de posar en pràctica la unitat didàctica 

ajuda a ressaltar totes les virtuts d’allò que el professor ha planificat i, també, les 

mancances. Que es destaquin les mancances, però, no ha de ser un entrebanc per 

continuar amb la tasca docent. Al contrari: ha de ser el punt de partida per emprendre 

un camí diferent, modificar, canviar el sistema, canviar la metodologia i, generar, per fi, 

el material i la planificació que tingui més virtuts que mancances i que, per sobre de tot, 

pugui servir per a educar més, i millor.  

5.1 Discussió  

La “Proposta d’un curs d’Educomunicació a l’aula de sisè de primària” te diversos punts 

febles en el seu disseny i en la seva execució que es podrien millorar. A continuació, en 

faig un llistat a fi que quedin expressats amb claredat i que es pugin identificar més bé 

les propostes de millora que equivalen a cada mancança.  

● La proposta didàctica és poc concreta, massa general per poder aplicar-se sense haver 

de fer canvis previs. Si ara algú volgués provar d’aplicar la planificació didàctica a la 

seva aula, hauria de fer un procés d’adaptació previ. Això dificulta l’accés a la 

programació a les persones alienes a la formació en Comunicació Audiovisual ja que els 

resultaria molt complicat adaptar la programació sense conèixer els continguts. Per 

solucionar això, de cara a una hipotètica dedicació professional a la creació de projectes 

d’Educomunicació seria molt millor crear una programació més personalitzada a cada 

escola o a cada grup.  

● En algunes unitats didàctiques la metodologia és repetitiva. Quan es va pensar 

cadascuna de les activitats que construeixen les unitats didàctiques es va avantposar la 

qualitat del contingut a la forma d’oferir-lo. Resulta una errada freqüent en el món 

educatiu, i considero que en aquest cas també l’he comès. Es podria millorar amb una 

ampliació prèvia de coneixements en didàctica general i, a continuació, amb un 

plantejament més atractiu per a l’alumnat. Si bé crec que al llarg de la programació hi 

ha tasques que poden resultar distretes alhora que educatives, n’hi ha d’altres que pot 

ser pequen de repetitives. No vull dir dins de la mateixa unitat didàctica, sinó que es 

repeteixen entre diferents unitats didàctiques.  
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● La tria de la metodologia és per motius personals. No s’ha seguit cap altra fórmula 

per escollir la metodologia que la pròpia formació personal en el grau de Mestra en 

Educació Primària i la meva forma individual de veure l’educació. En part, això pot ser 

un punt feble, perquè donat que encara no tinc la formació completada, es podria 

considerar que no estic preparada per fer aquesta mena de tria. No obstant, sí que 

considero que el professorat ha de tenir “l’autoritat” (justificada a través de formació) 

per poder crear lliurement, sense necessitat de recórrer sempre a altres professors, 

pedagogs o teòrics per raonar les seves decisions metodològiques. A més, tot i que la 

tria de quina metodologia seguir ha sigut personal, sí que m’he basat en teòrics com 

José Bernardo Carrasco aplicar les tècniques escollides correctament. Crec que 

l’equilibri estaria en disposar de la informació necessària, a partir de l’estudi de les 

teories de les persones expertes, i la capacitat de gestionar-la i aplicar-la segons les 

conviccions educatives pròpies.  

Per altra banda, la “Proposta d’un curs d’Educomunicació a l’aula de sisè de primària” 

també té punts forts com són: 

● L’organització d’una unitat didàctica per a cada mes. Considero que resulta 

interessant que cada mes es faci una unitat didàctica diferent. És una fórmula que 

permet que l’alumnat reconegui fàcilment la cronologia i pugui organitzar-se millor la 

feina. A més, això també ofereix la possibilitat d’adaptar la temàtica dels treballs dins 

cada unitat didàctica a la època de l’any en què ens trobem, com és el cas de la unitat 

didàctica de ràdio, que té, en una part, temàtica nadalenca.  

● L’ús constant de l’exposició oral. Pot semblar repetitiu a primer cop d’ull, però crec 

que la correcta expressió oral és un dot molt valuós avui dia. I com que l’habilitat de ser 

un bon orador es pot aprendre i practicar, opino que en projecte d’Educomunicació és 

molt enriquidor que s’inclogui constantment. La necessitat de controlar l’expressió oral 

davant un públic és quelcom que he après durant els quatre anys de grau i que, estimo 

d’exigència per als alumnes que estan en formació.  

● L’experiència detallada de la prova de la unitat didàctica de cinema a l’escola on he 

realitzat les pràctiques del grau per ser mestra. Crec que el fet d’haver provat la unitat 

didàctica de cinema en una escola, amb un grup estable i haver obtingut resultats 

demostrables i, alhora, satisfactoris, dona valor a aquest projecte professional. A més, 

poder posar el treball de final de grau en pràctica fa que tot l’esforç en llegir, redactar i 

dissenyar sessions de classe tingui una recompensa en forma d’aprenentatge real i per a 

la resta de trajectòria acadèmica i professional. En un món utilitarista, esbrinar que la 

feina feta té una rendiment i un profit és realment plaent.  
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Si aquest projecte professional pogués tenir continuïtat en un futur, crec que seria 

d’interès continuar dissenyant programacions didàctiques d’Educomunicació, però a 

diferents cursos de primària. Seria ideal poder fer una programació anual per a cada 

curs, des de primer de primària fins a sisè de primària. A més, si es produís un canvi en 

la legislació, que inclogués l’Educomunicació com a matèria es podria dissenyar el 

currículum de l’assignatura. Com que seria un disseny amb uns paràmetres molt 

concrets, la programació no seria tan genèrica com la que s’ha plantejat en aquest 

treball. També, arran d’aquest projecte, i sota demanda de qualque escola per conèixer 

prèviament les necessitats, es podria dissenyar, amb l’exemple del “Somos Escritores (y 

también guionistas)” un projecte d’Educomunicació però de forma transversal a les 

assignatures curriculars, de manera que tot l’alumnat en pogués sortir beneficiat, i no 

només el que assisteix a les activitats extraescolars. 
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7. Annexes 

● Annex 1: Entrevista a cinc alumnes en la recta final de la prova de la 

unitat didàctica. 

Dia 11 de maig de 2018 es va entrevistar breument, en la darrera fase del treball de 

“Somos Escritores (y también guionistas)” a cinc alumnes voluntaris. Es va fer de forma 

oral i les respostes es transcriuen a continuació. Van respondre a les preguntes Cristian, 

Luís, Inés, Aldo i Lucía.  

1- Havies treballat abans a l’aula sobre temes de Comunicació Audiovisual? 

Cristian: Jo mai, pues no, mai.  

Luis: Jo tampoc, jo mai. Ni dins ni fora de s’escola.  
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http://www.mindfulness-salud.org/mindfulness/que-es-mindfulness/
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Inés: A s’escola no, però a casa sí que faig guions. M’agrada. S’estiu passat vaig fer una 

peli amb unes amigues.  

Lucía: No, mai.  

Aldo: Jo tampoc.  

2- T’ha agradat treballar sobre cinema i guió cinematogràfic? 

Cristian: Sí, clar. 

Luis: Sí, a jo també.  

Aldo: Bastant. 

3- Què us ha semblat fer un guió? 

Cristian: Molt divertit i entretingut.  

Luis: En un principi pensava que jo no ho faria bé, però amb s’idea den Cristian ha 

sigut molt divertit.  

Lucía: Ha estat molt interessant fer aquest treball, la veritat. Perquè aprenem coses 

noves i fer un guió és molt com “que guai”.  

Inés: A jo m’agrada molt fer guions i a casa quan estic avorrida faig guions.  

4- Què opineu del resultat del vostre guió? 

Cristian: Que és típic clàssic de sa família que se’n va de viatge i “la lien” amb una 

sorpresa enmig que és un poc. Molt divertida.  

Luis: El que ha dit en Cristian, és una pel·lícula molt divertida.  

5- Què us ha agradat més? 

Cristian: Anar (a l’equip) amb una persona tan bromista i que té tantes idees.  

Luis: Imaginar el guió com si fos ja una pel·lícula. 

Aldo: La escriptura. 

6- Què heu après fent aquest guió? 

Luis: Que pots posar un munt de coses en una pel·lícula que no siguin reals, que no 

siguin realistes. 
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Cristian: Moltes... com dir-ho... moltes coses que tu no t’imaginaries a una pel·lícula 

però que te venen dins es cap en mínimes de segon. I te venen, i ho escrius!  

Aldo: Como separar las partes de un guion.  

7- Us agradaria fer alguna activitat més relacionada amb audiovisual? Tal 

vegada ràdio, tele...? 

Cristian: Jo encantat 

Luis: Jo de cap! 

Lucía: Clar! De tele estaria bé.  

8- Què milloraríeu d’aquesta unitat didàctica de “Somos Escritores (y 

también guionistas)”? 

Lucía: Sa durada, ho hauria fet més llarg.  

Aldo: Tenir més temps per preparar es pitching.  

Cristian: mmmm... res? 

Luis: Sa preparació des pitching, mos va faltar temps per practicar millor. 

● Annex 2: Entrevista a la tutora del grup en la recta final de la prova de la 

unitat didàctica  

Dia 18 de maig de 2018 es va entrevistar, en la darrera fase del treball de “Somos 

Escritores (y también guionistas)” a la tutora del grup i la meva tutora de pràctiques, 

Esther Parpal. Es va fer de forma oral i les respostes es transcriuen a continuació.  

1- Què opines de la introducció de l’audiovisual a les aules? 

Me sembla molt interessant. En realitat me sembla molt interessant, és una cosa que no 

s’havia fet mai a s’escola, a ses aules jo no hi havia fet feina mai i m’ha resultat una cosa 

molt engrescadora per es fillets. A part de poder fer feina conceptes, continguts de 

classe, és una manera d’arribar-hi però que ells han estat super animats, engrescats, 

il·lusionats i amb moltes ganes.  

2- Com a mestra, què et sembla la presència de l’audiovisual en el 

currículum oficial? Creus que és necessari? Per què?  

És molt complicat. Per poder-ho introduir dins s’horari és difícil, però seria interessant 

que es pogués fer. Tal vegada açò, que es pogués fer de forma transversal. Una idea 
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seria plantejar-ho així com noltros ho hem fet, tipus “Som Escriptors”, a s’hora de fer 

expressió escrita. Però clar, seria enfocar-ho perquè pogués estar dins tot es curs i 

poder treballar més relaxadament  i poder veure més coses, més àmbits. És interessant 

però difícil a la vegada. Tal vegada fer es projecte per ses tres llengües: castellà, català, 

anglès... A català una cosa, a castellà una altra i també a anglès...Crec que sí que és 

necessari perquè poden veure moltes coses, perquè també és una forma de aprendre 

amb il·lusió. Estan aprenent i no se n’adonen. A més, que cada dia quantes vegades no 

estan en relació directe amb es mitjans de comunicació i moltes coses les desconeixen 

totalment. Jo també. Totalment desconegut. I està molt bé que coneguin aquest àmbit.  

3- Com creus que es podria introduir sense que canviï la llei? 

Açò, el que comentàvem, de forma transversal, amb molta feina. Dins un “Som 

Escriptors” però a totes ses llengües. O transversalment en assignatures com naturals o 

socials.  

4- Com has percebut l’acollida de la prova de la unitat didàctica de cinema 

a l’aula? 

Als fillets els ha encantat, han estat motivats des des primer dia que van començar. Els 

ha fet molta llàstima acabar es treball perquè si hagués estat per ells, haurien fet un 

munt de sessions més. A més, açò, que han après un munt de coses i probablement ni 

han vist que estaven aprenent, perquè estaven tan entretinguts. Ho han après de 

manera... molt bé.  

5- Com valores els resultats de la prova? 

Molt positivament. M’ha agradat molt perquè, a part, és una cosa que jo no havia vist 

mai fer-ho a una aula pròpia. És algo que jo no coneixia i veure es resultats, que han 

estat tan positius, fillets que probablement a ses altres àrees no destaquen tant, aquí 

han pogut treure. Tal vegada fillets que no són... fillets que acadèmicament van més 

justets amb açò han pogut treure ses seves qualitats. 
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