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CINEMA
MIREM...

RÀDIO
COMUNIQUEM...

VIDEO i TelevisiVIDEO i TelevisiVIDEO i TelevisiVIDEO i Televisióóóó
EXPRESSEM...

LA RÀDIO: PERQUÈ

COM PODEM FER UN COM PODEM FER UN COM PODEM FER UN COM PODEM FER UN 
PROGRAMAPROGRAMAPROGRAMAPROGRAMA

EL MEL MEL MEL MÓÓÓÓN REAL I EL MN REAL I EL MN REAL I EL MN REAL I EL MÓÓÓÓN N N N 
FANTFANTFANTFANTÀÀÀÀSTIC.STIC.STIC.STIC.

Curs 2007-08 Curs 2008-09 Curs 2009-10

PROGRAMA
DE RÀDIO  MUNICIPAL

SELECCIÓ DE TOMES

EL CINEMA I LA MEL CINEMA I LA MEL CINEMA I LA MEL CINEMA I LA MÚÚÚÚSICASICASICASICA

FUNCIONAMENT DE LA 
CAMERA DE VÍDEO

ENREGISTRAMENTS: 
CONTES, ANUNCIS, 

PROGRAMES, 
REPORTATGES...

LA PUBLICITAT

GÈNERES DEL CINEMA

HISTÒRIA  DEL CINEMA

ELS JOC VISUAL, LA ELS JOC VISUAL, LA ELS JOC VISUAL, LA ELS JOC VISUAL, LA 
IMATGE I EL MOVIMENTIMATGE I EL MOVIMENTIMATGE I EL MOVIMENTIMATGE I EL MOVIMENT

LA PROGRAMACIÓ: 
TIPUS DE PROGRAMES

COM ES POT FER UNA 
PEL.LÍCULA

TREBALL DE GRAVACITREBALL DE GRAVACITREBALL DE GRAVACITREBALL DE GRAVACIÓÓÓÓ

FORMAT FINAL I 
EMISSIÓ





Aprenem a mirar... Aprenem a mirar... Aprenem a mirar... Aprenem a mirar... 

Projectes Pintors

Primer trimestrePrimer trimestrePrimer trimestrePrimer trimestre

La La La La TelevisiTelevisiTelevisiTelevisióóóóElsElsElsEls quadresquadresquadresquadres
delsdelsdelsdels pintorspintorspintorspintors

Projectes
“Mirem bé la TV?”

ElsElsElsEls projectesprojectesprojectesprojectes es poden es poden es poden es poden treballartreballartreballartreballar
separadamentseparadamentseparadamentseparadament o o o o lligatslligatslligatslligats entre entre entre entre ellsellsellsells…………



Projectes 
Pintors

MaterialsMaterialsMaterialsMaterials

DVDDVDDVDDVD
““““QuadresQuadresQuadresQuadres universalsuniversalsuniversalsuniversals,,,,
ullsullsullsulls individualsindividualsindividualsindividuals””””

MaletesMaletesMaletesMaletes
de de de de ProjectesProjectesProjectesProjectes

ExempleExempleExempleExemple dededede
FitxaFitxaFitxaFitxa de de de de treballtreballtreballtreball

MaterialsMaterialsMaterialsMaterials delsdelsdelsdels
alumnesalumnesalumnesalumnes dededede

casacasacasacasa



Proposta de treball

Pintor

Context Context Context Context 
artartartartíííístic stic stic stic 

Context històricContext històricContext històricContext històric
(aquí podríem lligar la 
comunicació amb els 
invents de la època....)

Biografia Biografia Biografia Biografia 



Com lliguem tot això

al Projecte d’enregistrament

d’un programa de TV?



Cada nivellCada nivellCada nivellCada nivell tria tria tria tria 
un mateix un mateix un mateix un mateix 
quadre per quadre per quadre per quadre per 
““““aprendre a aprendre a aprendre a aprendre a 
mirarmirarmirarmirar............””””

Programa de TVPrograma de TVPrograma de TVPrograma de TV

““““Escola ObertaEscola ObertaEscola ObertaEscola Oberta””””

Els i les alumnes, per Els i les alumnes, per Els i les alumnes, per Els i les alumnes, per 
grups, grups, grups, grups, segueixen les segueixen les segueixen les segueixen les 
pautes dpautes dpautes dpautes d’’’’observaciobservaciobservaciobservacióóóó
dddd’’’’un quadreun quadreun quadreun quadre

Els i les alumnes, Els i les alumnes, Els i les alumnes, Els i les alumnes, 
per grups, per grups, per grups, per grups, exposen exposen exposen exposen 
oralmentoralmentoralmentoralment, les seves , les seves , les seves , les seves 
observacions i observacions i observacions i observacions i 
conclusionsconclusionsconclusionsconclusions

Enregistrament, 

en vídeo, de les sessions
(s(s(s(s’’’’establirestablirestablirestabliràààà un un un un calendari dcalendari dcalendari dcalendari d’’’’enregistramentsenregistramentsenregistramentsenregistraments

a partir de mitjans da partir de mitjans da partir de mitjans da partir de mitjans d’’’’octubre per ajudar als tutors i octubre per ajudar als tutors i octubre per ajudar als tutors i octubre per ajudar als tutors i 
especialistes a filmar i editar...)especialistes a filmar i editar...)especialistes a filmar i editar...)especialistes a filmar i editar...)



Aprenem a escoltar... Aprenem a escoltar... Aprenem a escoltar... Aprenem a escoltar... 

Projectes Músics

SegonSegonSegonSegon trimestretrimestretrimestretrimestre

LesLesLesLes sintonies sintonies sintonies sintonies 
de la TVde la TVde la TVde la TVLa mLa mLa mLa múúúúsica sica sica sica 

Projectes
“Mirem bé la TV?”

CarnavalCarnavalCarnavalCarnaval
(Les classes podríen anar de personatges del programa 
o la sèrie de TV que hagin triat la sintonia…)



Projectes 
Música

MaterialsMaterialsMaterialsMaterials

DVDDVDDVDDVD
““““AprenemAprenemAprenemAprenem a escoltar a escoltar a escoltar a escoltar 

la Mla Mla Mla Múúúúsicasicasicasica””””

MaletesMaletesMaletesMaletes
de de de de ProjectesProjectesProjectesProjectes

Exemple deExemple deExemple deExemple de
Fitxa de treball, Fitxa de treball, Fitxa de treball, Fitxa de treball, 
audicions audicions audicions audicions …………

MaterialsMaterialsMaterialsMaterials delsdelsdelsdels
alumnesalumnesalumnesalumnes dededede

casacasacasacasa



Proposta de treball

Músic

Context Context Context Context 
artartartartíííístic stic stic stic 

Context històricContext històricContext històricContext històric
(Si el músic correspon a 
l’època del pintor, tot això 

de guanyat!)

Biografia Biografia Biografia Biografia 



Com lliguem tot això

al Projecte de TV?



Cada nivellCada nivellCada nivellCada nivell tria tria tria tria 
un fragment de un fragment de un fragment de un fragment de 
pepepepeçççça de ma de ma de ma de múúúúsica sica sica sica 
per per per per ““““aprendre a aprendre a aprendre a aprendre a 
escoltarescoltarescoltarescoltar............””””

Programa de TVPrograma de TVPrograma de TVPrograma de TV

““““Escola ObertaEscola ObertaEscola ObertaEscola Oberta””””

Els i les alumnes, per Els i les alumnes, per Els i les alumnes, per Els i les alumnes, per 
grups, grups, grups, grups, segueixen les segueixen les segueixen les segueixen les 
pautes per aprendre a pautes per aprendre a pautes per aprendre a pautes per aprendre a 
escoltar una peescoltar una peescoltar una peescoltar una peçççça de a de a de a de 

mmmmúúúúsica sica sica sica 

Els i les alumnes, Els i les alumnes, Els i les alumnes, Els i les alumnes, 
per grups, per grups, per grups, per grups, exposen exposen exposen exposen 
oralmentoralmentoralmentoralment, les seves , les seves , les seves , les seves 
observacions i observacions i observacions i observacions i 
conclusionsconclusionsconclusionsconclusions

Enregistrament, 

en vídeo, de les sessions
(s(s(s(s’’’’establirestablirestablirestabliràààà un un un un calendari dcalendari dcalendari dcalendari d’’’’enregistramentsenregistramentsenregistramentsenregistraments

a partir de mitjans da partir de mitjans da partir de mitjans da partir de mitjans d’’’’octubre per ajudar als tutors i octubre per ajudar als tutors i octubre per ajudar als tutors i octubre per ajudar als tutors i 
especialistes a filmar I EDITAR...)especialistes a filmar I EDITAR...)especialistes a filmar I EDITAR...)especialistes a filmar I EDITAR...)



Aprenem a dir poemes... Aprenem a dir poemes... Aprenem a dir poemes... Aprenem a dir poemes... 

Projectes Poetes

Tercer trimestreTercer trimestreTercer trimestreTercer trimestre

Els concursos  Els concursos  Els concursos  Els concursos  
de la TVde la TVde la TVde la TVLa Poesia La Poesia La Poesia La Poesia 

Projectes
“Mirem bé la TV?”

Sant JordiSant JordiSant JordiSant Jordi
I Concurs de I Concurs de I Concurs de I Concurs de ““““DEIDORS DE POESIADEIDORS DE POESIADEIDORS DE POESIADEIDORS DE POESIA””””



Projectes 
Poesia

MaterialsMaterialsMaterialsMaterials

DVDDVDDVDDVD
““““AprenemAprenemAprenemAprenem a recitara recitara recitara recitar

poemespoemespoemespoemes””””

MaletesMaletesMaletesMaletes
de de de de ProjectesProjectesProjectesProjectes

Exemple deExemple deExemple deExemple de
Fitxa de treball, Fitxa de treball, Fitxa de treball, Fitxa de treball, 
audicions audicions audicions audicions …………

MaterialsMaterialsMaterialsMaterials delsdelsdelsdels
alumnesalumnesalumnesalumnes dededede

casacasacasacasa



Proposta de treball

Poetes

Context Context Context Context 
artartartartíííístic stic stic stic 

Context històricContext històricContext històricContext històric

Biografia Biografia Biografia Biografia 



Cada nivellCada nivellCada nivellCada nivell tria tria tria tria 
un poeta i un un poeta i un un poeta i un un poeta i un 
poema per poema per poema per poema per 
““““aprendre a aprendre a aprendre a aprendre a 
recitarrecitarrecitarrecitar............””””

Programa de TVPrograma de TVPrograma de TVPrograma de TV
I Concurs deI Concurs deI Concurs deI Concurs de

““““DeidorsDeidorsDeidorsDeidors de poesiade poesiade poesiade poesia””””

Els i les alumnes, per Els i les alumnes, per Els i les alumnes, per Els i les alumnes, per 
grups, grups, grups, grups, segueixen les segueixen les segueixen les segueixen les 
pautes per aprendre a pautes per aprendre a pautes per aprendre a pautes per aprendre a 
recitar un poema recitar un poema recitar un poema recitar un poema 

Els Els Els Els grupsgrupsgrupsgrups----classeclasseclasseclasse trien trien trien trien 
5 representants5 representants5 representants5 representants....
Un juratUn juratUn juratUn jurat, en tria , en tria , en tria , en tria 2 per 2 per 2 per 2 per 
grupgrupgrupgrup. El dia de . El dia de . El dia de . El dia de Sant Sant Sant Sant 
JordiJordiJordiJordi, final del I C , final del I C , final del I C , final del I C 
oncursoncursoncursoncurs,  on ha de ,  on ha de ,  on ha de ,  on ha de 
quedar quedar quedar quedar 1 guanyador/a 1 guanyador/a 1 guanyador/a 1 guanyador/a 
per per per per grupgrupgrupgrup----classeclasseclasseclasse....

Enregistrament, 

en vídeo, de Sant Jordi i del 

concurs de recitar poemes



Els programes de TV intentaran 

reflectir com treballem

a l’escola...

Esperem que els objectius marcats
“Aprenem a mirar, Aprenem a 

escoltar i Aprenem a dir”
s’assoleixin i ens hagin fet gaudir en 
la tasca  d’ensenyar i d’aprendre...


