
 

Matèria CULTURA AUDIOVISUAL 

Títol/Pregunta S.A.1. PUC OBRIR UNA FOTOGRAFIA COM SI FOS UNA FINESTRA? 
 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I CRITERIS D’AVALUACIÓ VINCULANTS 

Competència específica 1 a desenvolupar: Competència específica 2 a desenvolupar: 
1. Analitzar imatges fotogràfiques fixes i produccions audiovisuals de 
diferents estils, formats, gèneres i cultures, valorant les seves qualitats 
plàstiques, formals i semàntiques i reflexionant sobre la història de tots 
dos mitjans, per desenvolupar el criteri estètic, valorar el patrimoni, ampliar 
les possibilitats de gaudi i enriquir l’imaginari propi.  
 
Es connecta amb els següents descriptors del Perfil de sortida: CCL1, 
CCL2, STEM2, CD1, CCEC1, CCEC2. 
 

2. Elaborar produccions audiovisuals individuals o col·lectives, 
emprant la pròpia presència en la imatge i la banda de so i 
avaluant el rigor ètic i formal dels procediments, per expressar i 
comunicar idees, opinions i sentiments i construir una personalitat 
creativa oberta, àmplia i diversa.  
 
Es connecta amb els següents descriptors del Perfil de sortida:  
CD3, CPSAA1.1, CPSAA1.2, CC3, CE3, CCE3.1, CCEC3.2. 
 

Criteri avaluació: Criteri avaluació: 
1.2. Analitzar les qualitats plàstiques, formals i semàntiques de 
produccions fotogràfiques i audiovisuals de diferents estils, formats, 
gèneres i cultures, determinant les regles i codis per les quals es regeixen 
i valorant la flexibilitat d’aquestes normes.  
 
1.3. Proposar interpretacions personals del patrimoni fotogràfic i 
audiovisual, argumentant des d’un criteri estètic propi. 
 

2.1. Dissenyar produccions audiovisuals creatives que representin 
les idees, opinions i sentiments propis a partir d’un tema o motiu 
previs, incorporant les experiències personals i l’acostament a 
altres mitjans d’expressió.  
 
 
 

 
 

Sabers bàsics: 

 
A. Fites i contemporaneïtat de la fotografia i l’audiovisual. Formats audiovisuals. 

- La diversitat en les manifestacions fotogràfiques i audiovisuals contemporànies i del passat. Mitjans de comunicació convencionals i internet.  

- Principals formats audiovisuals: curt, mitjà i llargmetratge de ficció, curt, mitjà i llargmetratge documental, sèrie, assaig fílmic, formats 

televisius, videoclip, fashion film, espot, vídeo educatiu, vídeo corporatiu/institucional, formats associats a les xarxes socials, etc. Aspectes 

formals més destacats.  

 

B. Elements formals i capacitat expressiva de la imatge fotogràfica i el llenguatge audiovisual.  



- Composició per a imatge fixa i en moviment. 

 

C. Narrativa audiovisual. 

- La posada en escena: localitzacions, decorats (volumètrics i virtuals), caracterització, interpretació, il·luminació, moviment. 

 

D. La producció audiovisual. Tècniques i procediments.  

- Fases de treball: preproducció, rodatge i postproducció. 

- Mitjans tècnics de realització: càmera i accessoris, microfonia, equip d’il·luminació. 

- Enregistrament de so, sincrònic i recreat. 

 

 

Context/contextos: Escolar  X Social X Personal X Familiar X Professional  

 
 

Dinàmiques de presa de consciència: 
- Explicacions d’introducció a la fotografia. Distints tipus de fotografia; presentació d’exemples al llarg de l’historia.  

- Activitat de reflexió i posada en comú sobre el tractament actual de les imatges. Els formats i els codis estètics que tenen les imatges 
que consumim actualment transporten una sèrie de missatges i de lectures. Ens situem al context contemporani com artistes, i ens 
plantegem quin sentit poden tenir les imatges i com ens pot afectar en la realització de les nostres obres. 
 

- Aquesta situació d’aprenentatge pretén descobrir a l’alumnat claus per interpretar les imatges per així poder reapropiar-se del seu 
discurs. Ampliar les seves referencies d’obres fotogràfiques reconegudes i crear una plàstica visual més ampla mitjançant diferents 
elements expressius.  

 

 

Instruccions i materials: 
Els treballs es realitzaran a l’aula d’informàtica.  

- Introducció de dilema i presentació de sabers. 
- Descripció de l’objectiu final i realització de bases d’orientació. 
- Activitats introductòries i recerca d’informació sobre els distints tipus de fotografia.   
- Activitats d’aplicació dels nous sabers.  
- Presentació – memòria del treball. 

 
Materials i recursos necessaris: 

- Chromebooks. 
- Projector amb connexió a la xarxa. 



- Càmera digital.  
- Programa d’edició de vídeo.  
- Eines digitals col·laboratives en línia. 

 

 

 
 

Descripció i planificació de la tasca o tasques. Tipus i característiques del producte o productes obtinguts. 

 
Fase 1. Es presenta el context conceptual de la proposta mitjançant exemples i referents històrics. S’analitza l’evolució de la fotografia, elements 
de la composició, els codis i la instrumentalització dins del mon de la publicitat i la propaganda.  
 
Fase 2. Recopilar informació sobre un tipus de fotografia. Els alumnes escolliran un estil fotogràfic (fotoperiodisme, fotografia artística, moda, 
fotografia documental...) i en grups realitzaran un fanzine amb una selecció d’imatges d’aquest estil, on comentaran les distintes fotografies 
escollides mencionant als autors i el seu context històric. 
 
Fase 3. El grup de treball escollirà una imatge analitzada i realitzarà una reinterpretació lliure d’aquesta imatge creant un GIF mantenint una 
coherència conceptual amb els motius de la imatge original.  
 
Fase 4. En haver completat la fase prèvia, s’acompanyarà el GIF amb un so que reforci el concepte o el missatge que es vol transmetre.  

 

 
TASCA 1: Tipus de fotografia. Realitza un fanzine amb una selecció d’imatges i comenta el que veus a cada una d’elles.  

TASCA 2: GIF. Fotografia en moviment.  

TASCA 3. Introducció del so a la imatge animada.  

 

 

 

Procediments de retracció, revisió i supervisió per part del professorat durant la realització de la tasca o tasques. 

Sessió de posada en comú i revisió del desenvolupament dels projectes després de cada fase amb tot el grup.  

Supervisió, resolució de dubtes, consells, plantejament d’alternatives viables, acompliment de terminis...durant tot el procés. 

Revisió dels fanzines i detecció d’errors, consells i instruccions per a la reelaboració, si escau.  

Supervisió i resolució de dubtes sobre a realització del GIF. 

Formulació de preguntes que facin reflexionar sobre la lliure creació dels projectes. 

Mediació en els debats que sorgeixin per a la síntesi de les idees i opinions dels alumnes i els seus criteris.  



 

 

Procediment d’avaluació final, qualificació i transferència del coneixement. 

Rúbrica del producte final de grup.  

Rúbrica individual. Hi haurà una valoració de cada fase i de la implicació i participació de l’alumne en cada part del procés. 

L’avaluació serà formativa, i es contemplarà l’autoavaluació i la coavaluació a través de guies de verificació. S’avaluarà el procés de 

feina i els productes finals, així com l’assoliment dels sabers i de les competències específiques.  

L’avaluació d’aquestes tasques i proves estarà repartida entre el docent i l’alumne. Un 50% de la nota correspondrà al docent, un 

40% serà definida per coavaluació i un 10% per autoavaluació. Aquest procés d’avaluació participativa seguirà unes pautes marcades 

i verificades pel docent.  

 

 

 

 


