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AREA: Educació Visual i Plàstica (Prof:  Àlex Sala)

MATÈRIA:  Cultura Audiovisual           NIVELL:  2n Batx

 OBJECTIUS  (Al llarg del curs aprendràs):

1. Anàlisi de les imatges. Les imatges tecnològiques. Les imatges en la societat actual. 
Manipulació d’imatges. Criteris psicològics, antropològics, socials.

2. La publicitat. La imatge en publicitat. Poders i subjectes. Recursos per atreure. 
Productes i promeses. Persuasió o seducció. Anuncis i valors. Excessos de la publicitat. 
Fotomuntatge i publicitat. Criteris d'adjudicació de valor.

3. El llenguatge no verbal. Característiques, estructura, recursos expressius i funcions. 
Codificació visual. Lectura del llenguatge corporal.

4. La selecció de la realitat: enquadrament, composició, punts de vista i plans, 
enfocament i il·luminació

5. El còmic. Estructura: Les vinyetes, els fumets, els textos, les imatges, els recursos i els 
colors. Evolució històrica: inicis, classicisme i evolució posterior.

6. La càmera fotogràfica. La càmera i l’ull humà. La llum. Els materials sensibles. Parts de
la càmera. Tipus de càmeres.

7. Fotografia analògica. Antecedents. Origen, popularització i evolució.

8. La fotografia digital. Tecnologia, fotografia i càmera digital. Paràmetres de l’entorn 
digital, formats, programes de tractament de la imatge i targetes de memòria.

9. Moviments fotogràfics: Pictorialisme, Fotografia directa, Nova objectivitat, Nova visió, 
Dadaisme, Surrealisme i Fotografia subjectiva. Moviments documentals: Document 
social, Assaig fotogràfic, Fotografia de carrer, Performance, Pop art, Fotografia de 
l’experiència i Documental conceptual.

10. Muntatge i producció audiovisual. Mirar a través de la càmera. El relat audiovisual. 
Recursos audiovisuals. El muntatge. La banda sonora.  El guió literari i el guió tècnic. 
L'storyboard. Les fases de producció. Els professionals

11. Narrativa audiovisual. Els arguments cinematogràfics. Arquetips, herois i mites. Els 
gèneres cinematogràfics. Les telesèries. Els documentals.

12. El llenguatge televisiu. Característiques específiques. Tipus de programes. La 
publicitat, l'organització del plató, l'audiència.

13. El cinema. Antecedents, origen i recerca de nous productes.

14. Moviments  cinematogràfics.  Avanguardes:  Expressionisme  alemany,  Neorealisme
italià, Nouvelle vague francesa, Surrealisme, Free cinema, Dogma... Orientacions per a
la  interpretació  d'una  pel·lícula,  indicacions  per  al  visionat,  aspectes  a  ser  tractats  i
crítiques.
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AVALUACIÓ INICIAL (Què saps en relació als objectius plantejats):

A la introducció de cada tema es realitza un qüestionari escrit per avaluar els coneixements 
inicials. Aquesta informació, i la reflexió de cada alumne/a sobre el propi aprenentatge, queden 
registrats com a tasca 1·0 del curs Moodle del crèdit.

AVALUACIÓ FORMATIVA (Què avaluarem):

A part de les competències específiques vinculades a cada tema, es valorarà especialment la 
capacitat d'anàlisi sistemàtic dels productes audiovisuals, la claredat i eficiència en les 
exposicions orals i escrites, la capacitat de memoritzar i donar una aplicació teòrico-pràctica als
continguts, l'eficiència en la creació dels productes audiovisuals demanats, els hàbits de treball 
correctes i l'actitud (veure apartat següent).

AVALUACIÓ FINAL (Què tindrem en compte per posar-te la nota final i quin percentatge 
representa):  

 Tasques en línia i fora de línia, puntuades a través del curs Moodle. Se'n farà una 
mitjana i comptarà un 40%, prèviament és obligatori lliurar tots els treballs com a 
condició per procedir al càlcul de la mitjana. Una de les tasques, com a mínim, serà un 
treball pràctic amb l'elaboració d'un producte audiovisual en format vídeo.

 Superació de controls escrits: Bàsicament de simulació de les PAU, compta un 60% 
de la nota final.

 Actitud, valors i normes: Pot afectar la nota final en un 8%. Es tindran en compte 
indicadors d'actitud com la puntualitat en el lliurament de treballs (que es registra a 
través del Moodle), l'interès, l'esforç, el respecte, la participació a classe, la conservació
i presentació del material i la preocupació per la qualitat de cada producte final.

QUALIFICACIÓ FINAL DE CURS I PROCÉS DE RECUPERACIÓ:

Cada trimestre es fa constar la nota amb un número sencer (requeriment de l'aplicatiu SAGA), 
però a la mitjana de final de curs es tenen en compte els decimals, és a dir la nota de cada 
trimestre sense arrodonir. Es garanteix una convocatòria de recuperació específica per cada 
trimestre, i les recuperacions finals establertes per a totes les àrees. La recuperació consistirà 
en un examen de recuperació corresponent al del trimestre o trimestres suspesos.

CRITERIS   EN CAS DE CONFINAMENT  :  

Tota la matèria s’articula a través de la plataforma Moodle, tant pel que fa al lliurament de 
recursos com en la recollida de tasques. Aquest sistema seguiria exactament igual en cas de 
confinament, amb l’única variant de que les classes teòriques presencials passarien a ser 
telemàtiques i determinats treballs fets a mà s’haurien de lliurar digitalitzats.


