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1. Introducció 
 
1.1. Antecedents del tema objecte del treball 
 
És una obvietat que l’Educació en Comunicació en els centres de Secundària brilla per 

la seva absència, doncs no existeix per part de l’Administració Educativa un marc legal 

que la reguli. 

 

Tant en La Llei d'ordenació del sistema educatiu del 1990 com en la Llei de qualitat de 

l’educació del 2002 sols es troben vagues referències. En el primer cas, en l’article 

“19.a” quan parla de què a Secundària caldrà desenvolupar en l’alumnat la capacitat 

“del sentit crític dels diferents continguts i fonts d’informació”, i en el  “19.g”  quan fa 

referència a  “adquirir una preparació bàsica en el camp de la tecnologia”.  En la 

darrere Llei, en l’article “22.2.c” quan diu que s’hauran de “desenvolupar destreses 

bàsiques en la utilització de les fonts d’informació per a què amb sentit crític adquirir 

nous coneixements” i en el  “22.2.h”  quan parla de que caldrà “adquirir una preparació 

bàsica en el camp de les tecnologies de la informació i les comunicacions a fi d’usar-

les en el procés d’aprenentatge, per a trobar, analitzar, intercanviar i presentar la 

informació i el coneixement adquirits”. Ni un cas ni en l’altre es parla de res més, a 

més de no preveure’s, conseqüentment, ni un marc curricular específic, ni 

especialistes, ni espais físics, ni temps per a la seva aplicació.   

 

Actualment, però, s’està en un nou procés de reforma educativa. Tot i que es difícil 

predir quins seran els seus resultats existeix  una certa esperança perquè aquesta 

reforma es defineixi molt més per l’Educació en Comunicació Audiovisual en els 

centres educatius, a més de l’interès que sempre es posa  en l’ús de les tecnologies, 

això sí, sempre des d’una perspectiva que no va més enllà de l’exclusivament 
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instrumental.  La pressuposada sensibilització per l’educació dels dos governs actuals, 

tant a nivell  autonòmic com central i sobretot la pressió  per part d’experts, a títol 

individual, i de diferents col·lectius i organismes  com el Consell Audiovisual de 

Catalunya entre d’altres,  justifiquen aquestes bones expectatives.  

 

Sigui com sigui, la manca d’una alternativa reguladora educativa mediàtica continua 

essent viscuda amb molta preocupació i de manera permanent per diferents experts i 

col·lectius. És una realitat que es palpa quotidianament.  El Consell de l’Audiovisual de 

Catalunya en El Llibre Blanc: L’educació en l’entorn audiovisual 1, recull aquestes 

inquietuds amb molta precisió i claredat en la seva introducció, i que en síntesis 

exposo seguidament:  

 

• Mares i pares, que no saben com enfrontar un problema que els desborda. 

Possiblement per una manca també de formació. Com poden competir amb els 

mitjans de comunicació amb temes tant cabdals com la violència, la sexualitat i 

la publicitat, per exemple? 

• El professorat, que es troba impotent davant els missatges contradictoris 

provinents  del discurs mediàtic en relació als que es transmeten en els centres 

educatius,  on predominen  els valors  de la insolidaritat,  la competitivitat,  el 

consumisme, la vida fàcil i barruera, entre molts altres. 

• Els metges i psicòlegs, que comproven el darrere fons mediàtic davant 

malalties i trastorns mentals com l’anorèxia, la bulímia, la hiperactivitat i la 

desmotivació pertinaç. 

• Els juristes,  que no paren de denunciar l’ús gens ètic per part dels mitjans 

mediàtics pel que fa al dret  a la intimitat i a la pròpia imatge dels adolescents i 

joves. 

                                                 
1 El Llibre Blanc: L’educació en l’entorn audiovisual.  Consell de l’Audiovisual de Catalunya. 
Barcelona, novembre de 2003: http://www.audiovisualcat.net/recerca/lbe.pdf 
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• Els mateixos professionals de la comunicació,  que es troben davant  serioses 

contradiccions ètiques en la seva tasca quotidiana per les pressions que el 

marc industrial i comercial els imposa basant-se exclusivament en criteris 

economicistes, sense plantejar-se els de caire educatiu. 

• També els adolescents i joves, que han de viure, inconscientment si es vol, 

amb la contradicció del que són i com són realment,  i el model a imitar per part 

de l’entorn mediàtic. 

 

Tot i la inexistència d’un marc legal, alguns professionals de l’educació introdueixen en 

el seva programació curricular continguts mediàtics, conscients de què és una realitat 

de la que l’alumnat no pot prescindir-ne.  Però amb quin context?: 

 
• De manera completament voluntària i altruista.  En general és per iniciativa 

personal d’un o varis professors que exposen la situació i la predisposició a 

assumir la seva aplicació a la direcció del centre. En alguns casos, pocs,  la 

direcció ho assumeix com a projecte de centre,  i facilita els recursos 

organitzacionals, tanta nivell de persones, com de funcionalitat  i materials per 

a què es pugui aplicar curricularment en condicions dignes. En altres centres, 

la majoria, el recolzament per part de la direcció és menys manifest, donant-se 

fins i tot casos en què emparant-se en la manca d’una regulació legal,  ja ni es 

planteja.   

• En els centres on s’aplica no és fa amb caràcter universal. Un curs escolar pot 

ser en un grup d’un nivell determinat i un altre curs en un altre grup i nivell, 

sempre i quan el professorat que se n’ha fet càrrec continuï en el mateix lloc de 

treball. Com  a molt són experiències aïllades que no contemplen  una 

continuïtat i una adequada coordinació en el conjunt de tots els  grups i nivells 

contemplats de  l’ESO.  
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• Evidentment, els continguts tractats són conseqüentment parcials i aïllats. La 

situació organitzativa no permet un tractament progressiu i acumulatiu de tots 

els continguts que integren l’Educació en Comunicació Audiovisual.  

• A més, la selecció d’aquests continguts està sempre supeditada als 

coneixements, experiències i interessos del professorat que ho aplica i la seva 

particular manera d’ensenyar,  no en funció d’uns criteris generals unificats 

administrativament, que se suposa haurien de ser el referent i la garantia d’una 

adequada aplicació. 

• La canalització més habitual a la que es recorre per impartir aquests continguts 

sol ser a través dels crèdits variables que s’oferta a l’alumnat i en comptades 

ocasions i de manera molt esporàdica quan s’encabeixen dins les àrees de 

Visual i Plàstica, Llengua i Ciències Socials,  també molt ocasionalment  a 

Tutoria.  

 

Paradoxalment, i també es pot afegir que afortunadament, l’Administració Educativa a 

Catalunya no posa impediments i fins i tot es compta amb el seu beneplàcit  en aquells 

centres que prenen l’opció de treballar la temàtica que ens ocupa. A més: 

 

• Disposa d’una Servei de Mitjans Audiovisuals que disposa de molts recursos 

curriculars escrits i videogràfics que s’estenen via llibres, vídeos, Cds i Internet; 

per comprovar-lo n’hi ha prou fent un recorregut per  la seva pàgina web,  

http://www.xtec.net/audiovisuals,  on   s’hi troben apartats d’Informació general, 

Publicacions, Videoteca, TV educativa, AV Digital, Experiències, Recursos com 

l’elaboració de documents curriculars, on es recull la Competència Bàsica en 

Tecnologies de la Informació i de la Comunicació, i l’Educació Audiovisual: 

 

o La competència bàsica en Tecnologies de la Informació i de la 

Comunicació 
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o La competència bàsica en educació audiovisual 

o La competència bàsica en educació audiovisual. Propostes de treball a 

l'aula 

o Orientacions per al desplegament del currículum de  l'Educació 

Audiovisual. Educació Infantil i Primària 

o Orientacions de l'Educació audiovisual. ESO i Batxillerat 

 

• Contempla també una àmplia oferta formativa de cursos i seminaris, tant de 

caràcter presencial, com telemàtic, fins i tot la formació in situ, en el 

mateixos centres. Les següents pàgines webs en són testimoni, en elles hi 

trobem un ampli ventall de cursos introductoris orientats a l’aprenentatge 

dels mitjans tècnics  i programaris audiovisuals, altres de caràcter curricular 

per a la seva aplicació dins l’aula, i també d’específics, a més de facilitar 

l’adquisició dels corresponents  materials dels cursos i propostes de treball 

a l’aula. 

 

o http://www.xtec.net/formaciotic/classifi.htm 

o http://www.xtec.net/formaciotic/curstele/index.htm 

o http://www.xtec.net/audiovisuals/sav/saip05/saip00.html 

o http://www.xtec.net/audiovisuals/propostes/index.htm 

 

• El mateix es pot dir pel que fa a la dotació de mitjans tècnics i programaris 

necessaris per impartir  Educació en Comunicació  Audiovisual  en 

condicions més que acceptables, encara que no en tots els centres, tot sigui 

dit de pas. El material, en general  hi és, tot i que el seu ús com a eina 

didàctica per donar opció a l’alumnat a la creativitat expressiva és un altre 

apartat, doncs en aquest sentit l’aplicació  que se’n fa és pràcticament 
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nul·la, ja que són mitjans que s’utilitzen amb una finalitat quasi 

exclusivament  mecanicista. 

 

Conclusions davant aquesta situació: 

 

1. No existeix una política educativa que tracti el fenomen mediàtic de manera 

universal en els centres de Secundària. 

2. L’entorn directa i indirectament relacionat amb infants, adolescents i joves, a 

més d’altres col·lectius, manifesta la seva preocupació per la manca d’un marc 

legal que reguli l’opció de permetre als centres educatius desenvolupar una 

Educació en Comunicació Audiovisual com seria desitjable. 

3. Existeix, tant en el marc Administratiu com de Centres una infrastructura 

humana, material i funcional que afavoreix la implantació i amb garantia d’èxit  

de l’ Educació en Comunicació Audiovisual: 

 

• Bona predisposició per part del professorat que treballa en molts centres 

mínimament especialitzat i/o motivat per l’educació mediàtica. 

• Centres, en general, bastant ben dotats pel que fa al material tecnològic 

que es necessita.  

• Una gran quantitat d’experiències educatives diverses en els mateixos 

centres relacionades amb l’Educació en Comunicació Audiovisual 

d’excel·lent qualitat didàctica. 

• Una font curricular i una gran biblioteca de recursos bibliogràfics i 

videogràfics en matèria audiovisual, fora i dins del mateix Departament 

d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 
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4. El recolzament incondicional d’associacions de mares i pares d’alumnes,  

educadors, especialistes en comunicació, institucions i col·lectius altament 

sensibilitzats vers aquesta temàtica, com ara el Consell Audiovisual de 

Catalunya, Aula Media, Teleduca, Mitjans, UNESCO,  etc. 

 

1.2. Explicació del tema 
 
La cultura mediàtica és un referent permanent que condiciona i modela 

contundentment el pensament, la identitat i el comportament individual i social de les 

persones. És una realitat acceptada per tothom, empreses mediàtiques, 

administracions públiques, incloses les de caràcter educatiu, associacions de mares i 

pares d’alumnes,  professionals de l’educació, metges, psicòlegs, sociòlegs, etc. On ja 

no hi ha acord és en com tractar aquest fenomen des d’una  perspectiva 

sòcioeducativa, doncs els interessos econòmics de les empreses mediàtiques, 

emparant-se en la llibertat d’expressió, exclouen  qualsevol altra possibilitat,  amb el 

beneplàcit menys o menys tàcit dels diferents governs democràtics que no acaben de 

prendre una postura de compromís vers aquesta situació. 

 

Donat que la interrelació societat i món mediàtic es caracteritza entre molts altres 

aspectes per la seva complexitat,  partint de la realitat exposada i tenint en compte  

que la seva capacitat d’influència s’incrementa notablement en infants, adolescents  i 

joves, el sector social potencialment més feble per estar en ple procés de formació, 

aquest treball se centra  exclusivament en l’àmbit  educatiu formal i més concretament, 

per imperatiu de la Llicència que se m’ha concedit pel curs escolar 2004-05, en el 

col·lectiu d’alumnes que integren l’Educació Secundària Obligatòria, tot i essent molt 

conscient  de què el problema que s’exposa és global i que conseqüentment requereix 

també una resposta global. 
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1.3. Objectius que es pretenen assolir 
 
Aquest treball pretén ser una aportació més, de les moltes existents tant a títol  

individual com col·lectiu, per demanar a l’Administració Educativa que s’involucri 

decididament davant aquesta realitat.  

 

Com? Canalitzant-la educativament  per la via de l'alfabetització mediàtica. El que 

implica introduir-la oficialment en el currículum escolar, per tal de garantir que tot 

l’alumnat pugui treballar  els elements que integren el llenguatge audiovisual i el món 

que l’envolta, oferint-los els  recursos pertinents  que els ajudin  a distingir entre imatge 

i realitat,  a estimular la seva capacitat per comprendre i expressar-se audiovisualment 

de manera creativa,  a desenvolupar  el seu pensament crític, entès aquest com a 

exigència analítica i a superar la fase de ser simples receptors passius a protagonistes 

actius i amb criteri propi. 

 
 
1.4. Hipòtesi inicial de treball. Marc Teòric 
 
Comunicació i educació són dos fenòmens socials íntimament relacionats, fins el punt 

de què tot procés de formació és una realitat dependent de la comunicació2, ja que és 

a través de les diferents manifestacions d’aquesta, que es transmet la informació i  

conseqüentment  les idees, els continguts, els valors, els pensaments, els sentiments, 

els procediments, etc., modelant els coneixements, la manera de pensar i d’actuar de 

les persones i de la societat en general, condicionant en gran mesura el seu progrés 

cultural, econòmic i social. Així ha estat, és i serà. L’únic que canvia són els medis, els 

recursos i els codis lingüístics utilitzats, que òbviament han anat  evolucionant amb el 

temps.  

 

                                                 
2 COROMINAS, Agustí (1994):  La comunicación  audiovisual  y  su integración en el currículum. Barcelona.  Graó. 
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Els sistemes de comunicació actuals han experimentat grans i  importants canvis. Per 

un costat els de caràcter tecnològic, que permeten una transmissió informativa 

immediata, interactiva i sense fronteres. Per un altre, el seu llenguatge audiovisual, 

més complet, atractiu i seductor que l’escrit i el verbal. La suma d’ambdós aspectes 

proporciona als nostres estudiants coneixements, distracció, eines per a  l’expressió i 

l’intercanvi social, però també adquisicions ideològiques i valors socials, i tot dins un 

context en el que la família i l’escola han deixat de ser els principals referents, 

substituïts  pels  mitjans de comunicació. 

 
 
En l’actualitat és ja indiscutible que l’accés al coneixement s’obté a través 

d’experiències mediàtiques. Aquesta és la realitat en la que viu el nostre alumnat, però 

no la que es troba en els centres escolares. Aquí és on radica el problema. Essent 

dependents com són dels medis, que per cert  aprenen a dominar mecanicistament 

amb molta rapidesa, ningú els ensenya els codis que utilitza  el llenguatge audiovisual, 

ni les estratègies comunicatives de les empreses mediàtiques, ni tan sols a analitzar 

adequadament els seus  continguts i molt menys a  facilitar-los una formació que els 

permeti poder expressar-se audiovisualment. Perquè l’acte de comunicació sigui 

realment complet, no hi ha prou en què hi hagi un emissor i un receptor, un missatge i 

un canal. Resulta imprescindible que totes les parts coneguin  els codis que s’utilitzen. 

De no ser així tindrem a un costat  uns pocs  que creen i transmeten la informació en 

funció dels seus interessos i en l’altre, la majoria, un públic passiu, sense criteri, 

fàcilment manipulable, sense capacitat autònoma per  prendre les seves  decisions 

amb coneixement de causa.  

 

Es menester, doncs, que els continguts audiovisuals i tot allò  que envolta  el món 

mediàtic, en definitiva, l’Educació en i amb Comunicació Audiovisual,  s’introdueixi en 

el currículum escolar, per garantir una formació completa tal i com demana la realitat, 

que  els  faciliti l’accés a la societat del coneixement i del progrés. 
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2. Treball dut a terme 
 
 
2.1. Disseny del pla de treball 
 
Aquesta proposta s’estructura en dos apartats: el primer és un article i el segon una 

proposta didàctica de treball. 

 

2.1.1. Article 

És un article estructurat bàsicament en tres parts. Primer de tot es fa una presentació 

del tema. Seguidament  es dóna una visió de la situació actual de l’Educació en i amb 

Comunicació Audiovisual en els centres educatius de Secundària de Catalunya. 

Finalment,  partint d’un objectiu general i de l’exposició dels arguments epistemològics 

que aconsellen introduir el tractament universal de l’Educació en i amb Comunicació 

Audiovisual dintre el Sistema Educatiu,  es proposa una alternativa de canvi on es 

parla dels requisits elementals imprescindibles per a dur-la a bon terme, de les àrees 

curriculars implicades, del model organitzatiu, els continguts, la metodologia i 

estratègies d’aprenentatge, els recursos materials, el seguiment i criteris d’avaluació, i 

de la formació del professorat. 

  

2.1.2. Materials 

Elaboració d’uns materials didàctics que tracten els diversos continguts que integren el 

Llenguatge Audiovisual. Aquest pot tractar-se des de diferents òptiques i maneres. 

Totes elles vàlides si s'aconsegueix l'objectiu desitjat. En aquest cas se centra en les 

imatges en moviment i consta de dues parts:  
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• Dels mòduls 1 al 4, on es treballen els elements bàsics que integren el seu 

llenguatge i el procés de treball que comporta tota producció audiovisual. 

Cadascun d’ells amb quatre pràctiques. 

o Mòdul 1:  

o Introducció 

o P1: Activitats introductòries: Familiarització amb els mitjans tècnics. 

Imatge i espai. Imatge i proporció. Imatge i distribució de referents. 

Imatge i punt de vista. Imatge i moviment. Imatge i realitat. Imatge i 

so. Imatge i expressivitat corporal. Imatge i comunicació. Imatge i 

errades. 

o P2: El primer enregistrament. El segon enregistrament. Proposta de 

treball. 

o P3: Principi de persistència retiniana. Concepte de pla. Classificació 

dels plans. Concepte de pla seqüència. Descripció i valor expressiu 

de cadascun dels plans. Proposta de treball. 

o P4: La composició del pla. Llei dels terços. Profunditat de camp. 

L'aire. Proposta de treball. 

o Mòdul 2  

o Introducció  

o P1: Angle de visió. Concepte d'angle de visió i classificació. 

Descripció i valor expressiu de cadascun dels angles de visió o 

punts de vista. Proposta de treball. 

o P2: Mobilitat de la càmera. Origen, descripció i valor expressiu de 

cadascun dels moviments de la càmera. Proposta de treball. 

o P3: La continuïtat. La continuïtat entre plans. Proposta de treball. 

o P4: Les transicions. Edició a tall. Les transicions gràfiques. Proposta 

de treball. 
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o Mòdul 3  

o Introducció  

o P1: La il·luminació. La llum. Fonts d'il·luminació. Usos de la llum. El 

color i la seva temperatura. Alguns consells. Proposta de treball. 

o P2: L'àudio. Importància del so. Una mica d'història. Opcions 

d'àudio. Alguns consells. Proposta de treball. 

o P3: Texts, fotografies i gràfics. Títols. Dintre les escenes. Crèdits. 

Proposta de treball. 

o P4: Alguns suggeriments per enregistrar. El trípode. Previsions 

abans de sortir a enregistrar. Previsions en el moment d'enregistrar. 

Compte amb els moviments de càmera. Quan el rodatge es duu a 

terme en moments i dies diferents. Proposta de treball.  

o Mòdul 4  

o Introducció 

o P1: Gèneres audiovisuals. Produccions audiovisuals. Classificació 

de les produccions audiovisuals. Per transmetre informació. Per 

proporcionar entreteniment. Per incitar el consum. Proposta de 

treball. 

o P2: Planificació – 1. Previs. Guió temàtic o literari. Concepte. 

Estructura. Proposta de treball. 

o P3: Planificació – 2. Guió tècnic. Concepte. Estructura. Story board. 

Proposta de treball. 

o P4: Producció i postproducció. Distribució de responsabilitats. 

Enregistrament. Edició. Proposta de treball. 
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• El mòdul 5, una manera motivadora d'endinsar-se creativament en les 

produccions audiovisuals, recorrent al món dels trucatges cinematogràfics, on 

es pot posar en pràctica els coneixements adquirits en els anterior mòduls.  

o Mòdul 5  

• Introducció sobre els trucatges cinematogràfics  

• P1: Precedents. Una mica d'història. Cinema i trucatges. 

• P2: Comencem. Viatge a la lluna. L'hotel elèctric. Altres invents 

de Chomón  

• P3: L'animació. L'animació: la tècnica del pas a pas. Proposta 

de treball. Alguns exemples. Alguns consells. 

• P4: Precisió en el tall. Proposta de treball. Alguns exemples. 

Alguns consells. 

• P5: Una presa, un truc. Proposta de treball. Alguns exemples  

 
 
2.2. Metodologia emprada 
 
En l’article, tot el que s’exposa no respon a un estudi científic, es fonamenta en la 

meva experiència i reflexió personal, contrastada amb molts professionals i col·lectius 

relacionats amb aquest àmbit, doncs l’objectiu d’aquesta proposta és aportar una 

perspectiva més, dintre les moltes existents i per suposat molt més qualificades. 

 
Respecte als materials, el plantejament metodològic seguit en les diferents pràctiques 

de cada mòdul consisteix en una descoberta i anàlisi dels continguts a través d'uns 

exercicis previs. Moltes de les pràctiques tenen incorporats trossos de clips treballats 

per alumnes de diferents edats, que es presenten amb una doble finalitat: 
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o Per veure uns resultats i poder així contrastar amb el que s'explica.  

o Per a què serveixin com a models o punt de partida per a les posteriors 

pràctiques que es recomana realitzar, i així assolir des de l'experiència pròpia 

els coneixements pertinents que s'exposen en cada cas.  

 
 
2.3. Descripció dels recursos utilitzats 
 
Els recursos emprats en els materials són personals, fruits de l’experiència d’aplicació 

de l’Educació en i amb Comunicació Audiovisual desenvolupada durant alguns anys 

en els centres docents on he treballat. 

 

Els materials s’han elaborat amb Dreamweaver i Flash. 

 
 
3. Conclusions 
 
En aquests moments el més important és que el Departament d’Educació apliqui 

decisions valentes davant la manca d’una política que tracti el fenomen mediàtic de 

manera universal en els centres.  A més ho té molt fàcil, ja que existeix, tant en el marc 

administratiu com de centres una infrastructura humana, material i funcional 

afavoridora, amb una bona predisposició per part del professorat mínimament 

especialitzat i/o motivat per l’educació mediàtica,  amb centres en general bastant ben 

dotats tecnològicament, amb una gran quantitat d’experiències audiovisuals 

d’excel·lent qualitat didàctica, amb una font curricular i una gran biblioteca de recursos 

bibliogràfics i videogràfics en matèria audiovisual, fora i dins del mateix  Departament, 

a més del recolzament incondicional d’associacions de mares i pares d’alumnes,  

educadors, especialistes en comunicació, institucions i col·lectius altament 

sensibilitzats vers aquesta temàtica. 
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Penso que el Departament d’Educació s’hauria de definir clarament davant d’aquesta 

mancança educativa en els centres escolars. Tan sols ha d’establir un marc curricular 

oficial, concretar formalment les àrees curriculars que haurien d’assumir aquesta 

responsabilitat, establir amb caràcter obligatori un horari mínim de dedicació setmanal 

per nivell, garantir en els centres la disposició d’un espai físic, crear la figura del 

coordinador en comunicació de centre (tot deixant molt clar les funcions que ha de 

realitzar, prioritzant el tractament educatiu de l’Educació en i amb Comunicació 

Audiovisual, és a dir, potenciar i coordinar el desenvolupament del projecte en el 

centre), i finalment preveure un procés de formació inicial i permanent del professorat 

centrat en els continguts propis de l’Educació en i amb Comunicació Audiovisual  i la 

seva aplicació didàctica, al marge dels cursos que ja s’estan oferint de caràcter 

marcadament tecnològic. 

 

Respecte al material didàctic, una experiència més entre les moltes que hi ha, em 

sentiré ben satisfet si pot ser d’utilitat per algun company i companya de feina que 

s’animi i vulgui aplicar-lo a l’aula, amb el ben entès que requerirà d’una adaptació a les 

peculiaritats i els coneixements previs del grup d’alumnes. 

 
 
4. Relació de materials continguts en els annexos 
 
 

o Annex 1: article EDUCACIÓ EN I AMB  COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL A 
SECUNDÀRIA. 

 
o Annex 2: materials PROPOSTA DE TREBALL  LLENGUATGE AUDIOVISUAL. 
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