
                                                                                                     

Pren la paraula! Comunicació audiovisual

Objectius

• Perdre la por a expressar-se en públic en català emprant eines TIC que
faciliten i milloren la comunicació amb els altres. 

• Aprendre a comunicar-se, a col·laborar amb els altres i a participar en la
vida pública millorant els propis recursos (velocitat, volum i articulació de la
veu;  gestos,  mirades,  postures,  moviments)  i  aprofitant  els  digitals
(plataformes en línia d’edició d’àudio i vídeo).

• Utilitzar recursos de recerca, obtenció i tractament de la informació a partir
de  l’observació  i  la  comunicació  directa  i  de  fonts  escrites,  gràfiques  i
audiovisuals digitals per millorar qualsevol acte comunicatiu.

Descripció de la proposta
 
‘Pren  la  paraula!’  és  una  experiència  didàctica  per  a  l'aprenentatge  de  la  llengua
catalana oral mitjançant les TIC. Els alumnes aprenen a editar i comunicar els seus
propis vídeos,  suports audiovisuals  per a presentacions orals  i  programes de ràdio
mitjançant recursos TIC en línia gratuïts.

Aspectes didàctics i  metodològics

L’experiència inclou tres projectes que poden ser aplicats i temporitzats en funció de
les característiques del grup i de les hores disponibles. Els tres projectes són:
1. Vídeo-DOC: Realització d’un vídeo documental d’un tema d’actualitat ben curiós o
de la vida d’un personatge admirable. El recurs en línia triat per realitzar-lo és l’editor
WeVideo. És condició indispensable que els alumnes incloguin la seva veu en off al
vídeo prèviament redactada, assajada i enregistrada. 
2.  Expressa’t: Realització  d’una  exposició  oral  de  divulgació  d’un  tema  triat  pels
mateixos alumnes i proper a la seva realitat. El recurs en línia triat per dur-lo a terme
és  la  plataforma  Documenta.  La  plataforma  serveix  de  suport  per  dur  a  terme
l’exposició oral final, ja que ofereix la possibilitat de canviar la forma de presentar els
continguts de les presentacions d’una manera fàcil, dinàmica i creativa. 
3. Ràdio PdG: Realització d’un programa de ràdio d’una de les següents temàtiques:
magazín,  noticiari,  de  cultura,  d’esports  o  de  música.  El  recurs  en  línia  triat  per
enregistrar el document sonor és el programa d’edició d’àudio d’accés lliure Audacity. 

Recursos emprats
1. Vídeo-DOC: 
-Editor audiovisual WeVideo: http://www.wevideo.com. 
2. Expressa’t: 
-Plataforma Documenta: http://www.mydocumenta.com. 
3. Ràdio PdG: 
-Programa d’edició d’àudio Audacity: http://www.softcatala.org/wiki/Rebost:Audacity. 
En tots tres casos cal comptar amb ordinadors connectats a Internet.
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Competències i continguts que es treballen de forma destacada
 
L’experiència  permet  millorar  totes  les  competències  fonamentals  alhora:  la
competència  comunicativa  lingüística  i  audiovisual  perquè  els  alumnes  aprenen  a
expressar el propi pensament i el coneixement; la cultural i artística perquè aprenen a
dissenyar estèticament tant els vídeos com els suports per a la presentació oral; la
digital i del tractament de la informació perquè aprenen a gestionar les eines digitals
triades; la competència matemàtica perquè han d’interpretar i  presentar oralment la
informació a partir de taules i gràfics; la d’aprendre a aprendre perquè han de cercar
els recursos i buscar solucions per a l’edició dels materials; la d’autonomia i d’iniciativa
personal perquè han de resoldre les dificultats que van sorgint a partir de la reflexió i
fer propostes de millora de la feina feta, tant de la seva com de la dels companys; la
del coneixement i la interacció amb el món físic perquè han d’interactuar amb l’entorn
per tal de trobar el material dels projectes; i la social i ciutadana perquè constantment
han de dialogar i cooperar amb els companys per realitzar tots tres projectes.

Alumnat a qui s’adreça especialment

Tots  tres  projectes  han  estat  realitzats  per  alumnes  que  cursen  4t  d’ESO  perquè
serveixen també per preparar tant la metodologia de treball com les eines que podran
emprar per fer un bon Projecte de Recerca. Això no obstant, la transversalitat  dels
continguts i  el treball  de llengua oral i  comunicació de tots tres projectes permeten
aplicar-los  per  separat  a  qualsevol  curs  d’ESO  o  Batxillerat  i  a  qualsevol  perfil
d’alumnat: aules d’acollida, aules obertes, necessitats educatives especials, alumnat
d’excel·lència, etc.

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 

‘Pren la paraula!’ ha estat concebuda per millorar l’expressió oral en llengua catalana i
s’inscriu  dins  el  currículum  de  Llengua  Catalana  i  Literatura.  Això  no  obstant,
l'experiència  és aplicable  a qualsevol  altra matèria si  s'adapten els  continguts a la
metodologia. En aquest sentit, pretén promoure la comunicació audiovisual i oral en
qualsevol  nivell  acadèmic com a alternativa als treballs,  les proves escrites i  altres
metodologies d'aprenentatge i d'avaluació tradicionals.

Documents adjunts

• Guia  didàctica  de  la  matèria:  http://www.scribd.com/doc/149014178/Pren-la-
paraula-Comunicacio-Audiovisual 

• Espai web de la matèria amb la descripció de cada projecte i l’exposició dels
projectes  realitzats  durant  els  cursos  2011/12  i  2012/13:
http://www.mydocumenta.com/index.php?
proyecto_token=EAB3DCD755C58AB3940BC7204756D3A2 
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