
 

Matèria CULTURA AUDIOVISUAL 

Títol/Pregunta S.A.2. QUIN RITME TÉ UNA ESCENA? I UN PERSONATGE?  
 

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: 
1.1.Expicar els aspectes essencials de l’evolució del llenguatge fotogràfic 
i audiovisual, valorant els canvis que s’han produït al llarg de la història 
del mitjà. 
 
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.  

 

2.2. Avaluar el rigor ètic i formal amb el qual s’usen les eines de 
creació audiovisual, analitzant diverses produccions, distingint 
críticament les maneres de presentar les informacions i els 
missatges, identificant la seva possible manipulació i reflexionant 
sobre la necessitat de respecte de la propietat intel·lectual i els 
drets d’autor.  
 
 
 

 
 

Sabers bàsics: 

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

- Creació i evolució de la fotografia i el llenguatge audiovisual.  

- Principals corrents en fotografia i cinema.  

 

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

- Pla (escala: valor expressiu) i presa, angulacions i moviments de càmera.  



- Exposició, enfocament, enquadrament, profunditat de camp, camp i fora de camp. 

- Composició per a imatge fixa i en moviment. 

- Funcions de la imatge audiovisual. 

 

C. Narrativa audiovisual. 

- El guió tècnic i l’storyboard. 

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

- La banda de so: perspectiva sonora i possibilitats expressives. 

- El muntatge i la postproducció. Evolució i gramàtica. 

- Els llenguatges de la televisió i la publicitat.  

 

D. La producció audiovisual. Tècniques i procediments.  

- Fases de treball: preproducció, rodatge i postproducció. 

- Estratègies de selecció de tècniques, eines i convencions audiovisuals.  

- Enregistrament de so, sincrònic i recreat. 

 

 

Context/contextos: Escolar  X Social X Personal  Familiar  Professional  

 
 

Dinàmiques de presa de consciència: 
- Quins son els principals elements expressius a la narrativa audiovisual? Com podem contar com se sent un personatge sense paraules? 

Com es construeix el ritme en un producte audiovisual? 

- Activitats de reflexió i posada en comú d’exemples i referències audiovisuals. Explicacions d’introducció a la narrativa audiovisual i al 
guió tècnic. Instruccions per elaborar un storyboard.  
 

- Anàlisi de la intencionalitat del creador des del punt de vista del muntatge de les imatges i el so. Reflexions en torn al tractament del 
gènere dels personatges, dels arquetips i de les normatives socials que representen. Com es construeixen aquests models? 
 

- Aquesta situació d’aprenentatge pretén que l’alumnat aprengui a reconèixer les principals formes d’articular un missatge a la narrativa 
audiovisual. Ampliar les seves referencies d’obres audiovisuals reconegudes i donar-li eines i recursos per poder transmetre el seu punt 
de vista; així com per poder desarticular i analitzar de forma crítica els productes audiovisuals que consumeixi.  

 

 

Instruccions i materials: 



Els treballs es realitzaran a l’aula d’informàtica.  

- Introducció de dilema i presentació de sabers mitjançant visionat de fragments d’obres audiovisuals.  
- Descripció de l’objectiu final i realització de bases d’orientació. 
- Activitats introductòries i recerca d’informació sobre la tipologia de plans, moviments de càmera, recursos sonors, etc.  
- Activitats d’aplicació partint dels nous sabers presentats i de l’anterior situació d’aprenentatge.  
- Presentació – memòria del treball. 

 
Materials i recursos necessaris: 

- Chromebooks. 
- Projector amb connexió a la xarxa. 
- Càmera digital.  
- Programa d’edició de vídeo i so.  
- Eines digitals col·laboratives en línia. 
- Recursos audiovisuals lliures de drets d’autor.  

 

 

 
 

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

 
Fase 1. Presentar el context conceptual de la proposta i plantejar una dinàmica d’aula invertida on els alumnes, per grups, facin una recerca dels 
principals recursos formals a la narrativa audiovisual i presentin als seus companys els distints elements que podem trobar. Posteriorment, explicar 
amb més detall aquestes tipologies i analitzar diversos exemples.  
 
Fase 2. Explicació de la proposta i dels seus objectius. Partint d’un fragment d’una pel·lícula, elaborar un storyboard nombrant i descrivint cada 
un dels plans d’una seqüencia.  
 
Fase 3. Sessió de posada en comú. Analitzar grupalment els leitmotiv que apareixen a una pel·lícula. Descriure els principals personatges i fer 
una tertúlia dialògica on es reflexioni sobre com afecta la música a la percepció de la psicologia de cada personatge.  
 
Fase 4. En haver completat les fases prèvies, se'ls lliurarà als grups un fragment mutejat d'una pel·lícula perquè hi afegeixin música a les 
imatges utilitzant els recursos sonors explicats a classe.  

 

 
TASCA 1: Recursos audiovisuals: Presentació dels principals elements visuals i sonors.   

TASCA 2: Storyboard. Què vol dir aquest pla? 

TASCA 3. Música a escena. Quina música ‘enganxa’ a aquest vídeo? 



 

 

 

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

Sessió de posada en comú i qüestionari de les fases de recerca i presentació. 

Supervisió, resolució de dubtes, consells, plantejament d’idees i suggeriments de millora durant tot el procés. 

Revisió dels storyboard, detecció d’errors i instruccions per a la millora o la correcció.  

Formulació de preguntes que facin reflexionar i animin a la lliure experimentació amb la producció de la tasca 3.  

Supervisió i resolució de dubtes sobre el treball de postpodroducció de so. 

Mediació en els debats que sorgeixin del anàlisi de personatges i de les repercussions socials dels productes audiovisuals, i 

posada en comú d’opinions dels alumnes i dels 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.  

 

 

 

 


