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Títol:  IMATGES PER CANVIAR EL MÓN 

 

 
Fotogrames de l’espot de sensibilització de Paula i Helena: “Ets tu” 

 
1. Objectius  

 
- Reflexionar sobre algunes qüestions socials que afecten a la nostra vida i els nostres 

comportaments socials. 
- Reconèixer la creació audiovisual com a eina útil de sensibilització social, i l’art en 

general com a generador de canvis socials. 
- Apreciar les diverses tecnologies de captació i generació d'imatges, com un mitjà adient 

per a l'autoexpressió, la creació artística i la comunicació d'idees. 
- Aplicar coneixements de producció d'imatges tecnològiques en la realització de 

projectes, desenvolupant diferents dinàmiques de treball individual i en grup, de manera 
activa, planificada i responsable.  
 

2. Descripció de la proposta  
 

Contextualització: L’experiència educativa s’ha desenvolupat a Tarragona, amb l’alumnat de 
primer de batxillerat (de diferents modalitats) de l’institut Antoni de Martí i Franquès, durant 
l’últim trimestre del curs 2013/2014, dins el marc de la matèria Cultura Audiovisual. 
 
Hem partit de la reflexió social més actual i propera a l’alumnat. Proposem fer servir la creació 
audiovisual per expressar el punt de vista dels estudiants sobre problemàtiques socials 
directament relacionades amb les seves vides com, per exemple: el qüestionament dels cànons 
de bellesa o dels rols de la dona a la societat actual, la presència abusiva de les tecnologies a 
les nostres vides, la necessitat del reciclatge i la conservació del mediambient, la tolerància i la 
no-violència, etc. Els diferents temes han estat escollits pel propi alumnat i l’objectiu final és fer 
servir els mitjans audiovisual per a educar ciutadans crítics i actius, compromesos amb la 
construcció d’una societat qualitativament millor per a totes les persones. Podeu veure el resum 
de l’experiència i una mostra dels vídeos creats al bloc d’educació artística: 
http://fervisible.blogspot.com.es/2013/06/imatges-per-canviar-el-mon.html 
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3. Aspectes didàctics i metodològics  

 
Seqüenciació de l’activitat: 

a) Reflexió social. L’artista Pere Isern va venir a visitar-nos a l’institut. Vam conversar 
amb ell sobre moda, publicitat, l'obsessió per la imatge personal, les situacions 
d’ensenyament i aprenentatge a l’escola, etc. 
 

b) Concreció del tema a tractar. Després de la xerrada d’en Pere, vam continuar amb 
els continguts del curs, sense perdre de vista el compromís social que adquiríem amb la 
creació del vídeo final de curs. Vam tractar a classe els paràmetres audiovisuals: els 
tipus de pla, els angles de visió, els moviments de càmera, els tipus de muntatge, etc. 
Gràcies al moodle de la matèria, vam compartir enllaços a espots de sensibilització i 
videoclips de cançons de temàtica social diversa aportats pels membres del grup-classe 
que ens van ajudar a prendre decisions sobre el tema a tractar.  

 
c) Procés de treball. La creació audiovisual seria de curta durada (videoclip, espot de 

sensibilització, poema audiovisual o similar) i podia fer-se individualment o en petits 
grups de treball. El procés de creació va començar a classe amb l’escriptura de la sinopsi 
i va continuar amb l’elaboració del guió tècnic il·lustrat.  

 
d) Estrena i posada en comú de les videocreacions. La filmació i l’edició final dels 

vídeos es va fer fora de l’horari lectiu. El dia de l’estrena, vam comprar crispetes per 
animar la projecció. Algunes creacions van fer emocionar els espectadors, i fins i tot 
plorar.  
 

e) Avaluació. Durant la posada en comú a classe, vam fer servir una pauta amb els 
diferents criteris d’avaluació per tal de coavaluar els vídeos presentats. Ítems: 
ORIGINALITAT (el vídeo és sorprenent, innovador, poètic, suggerent, divertit, no ens 
deixa indiferents...), CAPACITAT COMUNICATIVA (s’entén perfectament el missatge que 
es vol transmetre), FILMACIÓ (il·luminació adequada, enfocament/nitidesa de la imatge, 
coherència i bon criteri en la utilització dels tipus de pla, els angles de visió, els 
moviments de càmera, etc.), EDICIÓ (coherència en la narració audiovisual, continuïtat, 
sincronització amb la música, efectes de so, transicions, títol i crèdits finals, etc.). 

4. Recursos humans: alumnat de 1r de batxillerat de les diferents modalitats, professora 
de Cultura Audiovisual: Eloïsa Valero, artista convidat: Pere Isern. Recursos 
materials: aula de teoria, aula d’informàtica i canó de projecció. 

 
5. Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  

 
5.1. Continguts curriculars de l’experiència educativa: La imatge tecnològica en 

moviment. La cultura audiovisual i la societat contemporània. 
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5.2. Competències específiques de la matèria Cultura Audiovisual: Competència 
comunicativa visual i audiovisual, competència en la sensibilitat estètica,  
competència en la creativitat artística, competència cultural artística.  

 
5.3. Altres competències generals del batxillerat: Competència comunicativa, 

competència en recerca, competència en el tractament i la gestió de la informació, 
competència digital, competència personal i interpersonal, competència en el 
coneixement i la interacció amb el món. 

 
6. Alumnat a qui s’adreça especialment: ESO i batxillerat. 

 
7. Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn: A part de la matèria 

Cultura Audiovisual, el projecte inclou les àrees de Llengües i Ciències socials (història 
del món contemporani). 

 
Documents adjunts 
 
Catàleg “Mirall Lifestyle”, de l’artista Pere Isern 
Pauta de guió tècnic il·lustrat 
Pauta coavaluació 
Desglossament de continguts i competències 
Bibliografia i llocs web 
 
Autoria: Eloïsa Valero Antón, professora de l’Institut Antoni de Martí i Franquès 
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