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L’Institut i jo 

 
 

 
 

Objectius 
  

• Expressar sentiments i idees a través del vídeo 
• Explorar i utilitzar els recursos audiovisuals  
• Conèixer el videoart 
• Aprendre a organitzar una tasca en grup 

 
Descripció de l’activitat 
  

Es tracta de la creació de vídeos curts (màxim 2’) sense diàlegs, sobre els 
sentiments dels adolescents respecte el seu pas per l’Institut.  
Amb mapes mentals s’exploren les idees que serviran de punt de partida per crear 
el vídeo. Es visualitzen i es dialoga sobre obres de videoartistes. Posteriorment es 
realitzen la planificació, l’enregistrament i el muntatge del vídeo en petits grups. 
 
Recursos emprats 
 

- Canó projector 
- Imatges de mapes mentals  
- Obres de videoartistes  
- Treballs d’alumnes 
- Càmeres fotogràfiques o telèfons mòbils amb càmera  
- Ordinadors amb el programari Windows Movie Maker (o similar) 
- Document Institut_i_jo_guio.doc  
 
Desenvolupament i aspectes didàctics i metodològics 
 

Temporització: 7 sessions. Els nois i les noies hauran de fer l’enregistrament fora 
de l’horari escolar. 
 
1a i 2a sessió. Es presenta l’activitat. S’explica què és un mapa mental i perquè 
s’utilitza, i es comencen a fer. En el nostre cas servirà per fer una “pluja d’idees” 
amb imatges i text.  
 
3a sessió. Es dialoga sobre els mapes mentals i es posa en comú quins temes 
treballar.  Es formen els grups per interessos. 
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4a sessió. Es presenten obres de videoartistes i es fa un diàleg animant a parlar 
dels significats i els sentiments que generen i dels recursos visuals emprats.  
 
5a i 6a sessió. En aquesta sessió els grups han de definir la idea i com portar-la a 
terme, utilitzant el document  Institut_i_jo_guio.doc. Es fa l’enregistrament i es 
treballa en el muntatge amb el Windows Movie Maker. 
 
7a sessió. Es visualitzen les obres i es dialoga sobre quins sentiments o idees 
transmeten, els recursos utilitzats, les formes d’explicar-los. Es fa una reflexió 
final sobre les seves produccions. 
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
  

Continguts: El videoart. L’enquadrament i l’angulació. La significació del 
muntatge. La metàfora visual. 
 

Competències: Competència artística i cultural. Competència comunicativa 
lingüística i audiovisual. Autonomia i iniciativa personal. 
 

Processos: Anàlisi d’obres vídeo-gràfiques. Exploració d’idees i sentiments. 
Recerca d’espais, personatges, i objectes per enregistrar. Organització de les 
tasques grupals. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 

Destinada a nois i noies de 3r i 4r d’ESO.  
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  
 

Amb aquesta activitat es treballa l’expressió oral i escrita. La reflexió és un punt 
important en el moment de dialogar sobre obres d’artistes i sobre les obres dels 
mateixos alumnes, i per explorar els seus sentiments.  
 
Relació amb altres assignatures: Llengua catalana i literatura. Llengua castellana 
i literatura. Llegua estrangera. Música 
 
Documents adjunts 
 

Documents per a l’alumne: Institut_i_jo_guio.doc 
Documents per al professorat: Institut_i_jo_material_professorat.doc  
i Institut_i_jo_mapes_mentals.pdf 
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