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IMATGES PER CANVIAR EL MÓN. Continguts i competències treballades 

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES TREBALLADES 

 

Competències específiques de la matèria Cultura Audiovisual: 

 

- Competència comunicativa visual i audiovisual, en el coneixement i utilització del 

llenguatge visual i audiovisual; en els processos de creació, producció, distribució i exhibició dels 

productes visuals i audiovisuals; en l'ús de les tecnologies d'enregistrament i creació visual i 

audiovisual; en el coneixement de les audiències i el context de recepció dels productes i 

creacions visuals i audiovisuals. L’alumnat ha pogut aplicar a les seves creacions els diferents 

conceptes apresos a la matèria (composició de la imatge, tipologia de plans, angles de visió, 

moviments de càmera, tipus de muntatge, etc.) per tal de comunicar un missatge personal. 

  

- Competència en la sensibilitat estètica, en la facultat de percebre les qualitats plàstiques i 

emotives dels productes visuals i audiovisuals, en aquest cas dels exemples procedents de la 

cultura visual com són els videoclips i els espots de sensibilització. 

 

- Competència en la creativitat artística, en l'expressió original de la pròpia sensibilitat i 

ideologia, ja que hem partit d’una proposta general donant l’oportunitat a l'alumnat a manifestar 

la seva personalitat. 

 

- Competència cultural artística, en la interpretació, reflexió i actitud crítica envers els 

productes visuals i audiovisuals comentats durant el projecte. 

 

Altres competències generals del batxillerat: 

 

- Competència comunicativa, en la producció de missatges visuals i audiovisuals, amb el 

coneixement dels processos, estructures i produccions comunicatius i dels mitjans de 

comunicació de massa presents en la cultura audiovisual. 

 

- Competència en recerca, tant pel que fa a l'àmbit personal com metodològic, en l’ús 

d’estratègies per conèixer, interpretar i valorar els productes i les creacions de la cultura 

audiovisual, tot establint relacions entre diferents tipus de llenguatges. 

 

- Competència en el tractament i la gestió de la informació com a mecanisme fonamental 

per aprendre i valorar les creacions i els productes visuals i audiovisuals i consolidar el 

pensament relacional. 
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- Competència digital, en el domini de l'instrumental bàsic necessari per a les creacions i 

produccions visuals i audiovisuals, però també cultural, pel que fa al coneixement de les 

convergències de continguts i mitjans que conformen el context social. 

 

- Competència personal i interpersonal, en la creació i producció col·lectiva de productes 

visuals i audiovisuals, pròpies dels nous processos de comunicació, intercanvi i cooperació global 

que possibilita la cultura audiovisual. 

 

- I, finalment, la competència en el coneixement i la interacció amb el món, per la 

utilització de les eines telemàtiques audiovisuals per al coneixement i la valoració dels fenòmens 

globals, d'identitat col•lectiva i intercultural que ofereix la cultura audiovisual. 

        

CONTINGUTS CURRICULARS DE L’EXPERIÈNCIA EDUCATIVA 

  

La imatge tecnològica en moviment 

 

- Identificació dels elements bàsics del llenguatge audiovisual i els seus codis: enquadrament, pla, 

moviments de càmera, transicions i seqüència. 

- Ús de metodologies per a l'anàlisi i la interpretació de les imatges en moviment. 

- Reconeixement dels fonaments tecnològics de la imatge audiovisual: la càmera de vídeo digital i 

l'edició no lineal. 

- Caracterització del muntatge audiovisual i de la noció de temps: el guió, la narració i la 

continuïtat temporal i espacial. Experimentació a partir de la realització, edició i postproducció de 

documents audiovisuals senzills. 

- Caracterització de les tipologies, to i expressivitat del so en el mitjà audiovisual. Experimentació a 

partir de sistemes i equipaments de captura, registre, tractament i reproducció d'imatges i sons. 

 

La cultura audiovisual i la societat contemporània 

 

- Identificació i anàlisi crítica de les noves formes i funcions de la publicitat en la societat actual. 

Valoració de la dimensió tècnica, artística i social de la publicitat: de la imatge estereotipada a la 

denúncia social. 

- Valoració dels contextos de recepció i ús dels mitjans de comunicació de massa: programacions, 

públic i audiències. Reflexió a l'entorn dels components ètics dels mitjans de comunicació: la 

llibertat d'expressió i els drets individuals de les persones consumidores. 

 


