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EDITEM CONTES!
(una manera diferent de treballar les competències comunicatives i digitals )
(Proposta didàctica per l’aprofitament dels recursos audiovisuals, informàtics i digitals)
(Tots els objectius pretenen treballar les competències bàsiques)

Objectius de Biblioteca:
•

Promoure el gust per la lectura de la mà de Marta Balaguer.

•

Triar contes del llibre “Històries inventades”.

•

Potenciar i treballar la lectura

•

Crear documents audiovisuals pel fons de la Biblioteca.

•

Fomentar les visites al bloc de la Biblioteca i d’Audiovisuals on es pengen els curts ja
editats.

Objectius de Competències lingüístiques
•

Potenciar i treballar la dicció catalana

•

Introduir els alumnes en una experiència lingüística diferent

•

Augmentar el seu vocabulari

•

Reproduir, amb entonació bona dicció, un text escrit.

•

Planejar l'enregistrament d’un clip.

Objectius de Competències artístiques
•

Dibuixar les diferents escenes del conte i pintar-les

•

Composar la interpretació individual o en grup

•

Discutir opinions amb els companys i distribuir les tasques

Objectius de Competències emocionals
•

Organitzar-se per grups i enregistrar el relat oral a l’ordinador correctament

•

Mostrar-se pacient i esperar el seu torn.

•

Vèncer la por a parlar en veu alta

•

Gaudir expressant les nostres emocions a través dels contes

•

Ser capaç de llegir en veu alta, altres documents
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Objectius de l’àrea TIC:
•

Ampliar els coneixements dels infants en el món de l'ordinador i d'algunes de les seves
possibilitats: editar vídeos i produir pel·lícules.

•

Gaudir i treballar amb l’escàner i l'ordinador.

•

Relacionar accions amb la icona corresponent del programari de l’escàner

•

Conèixer i treballar l’ Audacity per enregistrar les veus

•

Editar les produccions utilitzant un programari d’edició

•

Generar curts, en format Real Player i mpeg

•

Generar un DVD amb les nostres pel·lícules

•

Baixar els fitxers de vídeo al compte creat per aquest efecte al YouTube i inserir l’enllaç
al bloc de la Biblioteca “Un Mar de Llibres” a l’apartat Contes i curts i al bloc
d’Audiovisuals “Produccions Audiovisuals al Vora del mar”, a la pestanya “Tallers”

•

Tenir cura del material informàtic i digital de l’Escola

Descripció de l’activitat:
Aquesta activitat ha estat programada per la Raquel Muñoz per aconseguir que els nens i les
nenes s’habituïn a llegir textos que entenen (lectura i comprensió lectora) i aprenguin a emprar
les eines informàtiques al nostre abast i les moltes possibilitats que ens ofereixen (escanejar,
editar, afegir veus...). O sigui que he volgut treballar part d’allò que ens varem proposar al
setembre 2009 l’Equip de Mestres: treballar especialment el català oral (competència
lingüística) i les competències digitals.
Un cop introduïm el llibre de la Marta Balaguer al taller, els alumnes cerquen, per grup de Taller
(uns 12 nens i nenes de Cicle Superior), maneres d’entendre el conte (guió del text) i de
dibuixar-ne les diferents escenes en un foli A4 (il·lustració del conte). Un cop les escenes
dibuixades, s’han escanejats per ordre del relat. Mentre un grup fa aquesta feina a l’aula
d’informàtica, un altre, amb el Magix, confegeix les escenes escrites. A la 3a sessió,
normalment he editat les escenes i editem conjuntament, amb el recurs del projector, les
transicions, afegim i enregistrem les veus... La resta de feina, (exportar en mpg, posar-ho al
bloc etc) la faig a les hores sense alumnes previstes per la preparació docent. He contat en tot
moment amb l’assessorament i amb l’ajuda de la Marisa Bermúdez (Coordinadora
d’Audiovisuals) i de l’Esteve Corominas (Coordinador d’Informàtica)
Els alumnes des de 5è a 6è ( uns 100 alumnes) han produït quan els hi tocava, per grups, un
curt basat en els contes de la Marta Balaguer...
Tots els curts que s’han generat amb els enregistraments estan a disposició de la
Comunitat Escolar a:

http://blocs.xtec.cat/biblicentre/contes-i-curts/
http://blocs.xtec.cat/voradelmar/tallers
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Avaluació:
Després de contrastar les opinions individuals fins ara, el 28 d’abril 2010, valorem la feina feta
amb molta satisfacció. I què més avaluació que el que cada alumne hagi estat capaç de
col·laborar en l’edició d’un curt audiovisual i dir-lo davant d’un micròfon? Se senten orgullosos que
el producte del seu esforç i treball, una pel·lícula, estigui a Internet! També hem augmentat la
participació d’alumnes a la Biblioteca extraescolar per tal d’agafar en préstec el DVD creat amb
les diferents experiències.

Temporització:
Aquesta Unitat de Programació s’ha treballat el curs escolar 2009-2010. Aquesta Unitat de
Programació s’ha treballat en 3 sessions de 1:30 h, cada dilluns a la tarda, en horari lectiu, amb
els alumnes de 5è i de 6è.

Recursos humans:
•
•
•

L’autora de la Unitat de Programació (Raquel Muñoz)
La Coordinadora d’Audiovisuals (Marisa Bermúdez)
El Coordinador d’Informàtica de l’Escola (Esteve Corominas)

Recursos materials:
•

Una aula amb ordinador multimèdia i amb escàner

•

L’aula d’Informàtica de l’escola

•

Programari d’edició

Recursos externs:
•
•

El coneixement adquirit en el diferents cursos i seminaris del Departament i els adquirits per
la nostra iniciativa i inquietud personal per aprendre i experimentar noves maneres
de treballar el Currículum de Primària.
Moltes hores no lectives!

Observacions:
Aquest taller es proposarà cada curs, ja que queda registrat dins de la programació d’activitats
audiovisuals. Pensem que és un tema que preocupa els/les companys/es i potser hem de
reflexionar sobre l’ús de les noves tecnologies com eines engrescadores i divertides pel nostre
alumnat. Pensem que és una manera atractiva d’entrenar els alumnes amb vistes de futur. Aquest
funcionament i manera d’enfocar les nostres experiències educatives a través de tallers i projectes,
ens ha demostrat que tots els alumnes han de sortir de Primària capaços de llegir i parlar amb
correcció la llengua catalana , capaços d’emprar les eines informàtiques a l’abast del seu present i
del seu futur, capaços d’entendre i fer, si treballen molt bé els continguts que han d’interioritzar i
adquirir, en el seu pas per l’Educació Primària.
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