
   PROJECTE DE RECERCA EN COMUNICACIÓ A 4t D’ESO

                                   
1. JUSTIFICACIÓ

És impossible ignorar el paper que els mitjans de comunicació i especialment la
televisió poden desenvolupar dins del procés educatiu  i, sobretot, és impossible
no veure el rol que té en el procés de formació dels alumnes.

L’Educació  Audiovisual,  l’Educació  en  Comunicació,  en  general,  dota  els
alumnes d’uns principis ètics i d’una capacitat interpretativa, crítica i reflexiva
davant  els  mitjans  de  comunicació;  forma  aquests  alumnes  en  els  nous
llenguatges i habilitats comunicatives i posseeix unes virtuts d’aprenentatge de
primer  ordre:  ajuda  a  desenvolupar  la  capacitat  de  treballar  de  forma
estructurada, i les habilitats expressives, visuals i espacials dels alumnes. 

El plantejament de la nostra escola aconsella a l’hora de treballar  l’Educació
en Comunicació a la Secundària Obligatòria es basa a combinar a cada
curs la via tecnicoexpressiva, de creació de productes audiovisuals, amb la via
didacticocrítica, d’anàlisi dels mitjans. De totes formes, en els darrers temps, a
la  vista  de  la  molt  preocupant  situació  dels  mitjans  de  comunicació
(especialment de les grans cadenes estatals) dominada per la desinformació,
per  la  frivolitat  i  la  degradació  ètica,  és  molt  més  urgent  incidir  en  els
aprenentatges  que  es  basin  en  la  reflexió  i  en  la  interpretació  crítica  dels
programes televisius.  

La televisió té una gran importància social  i és una poderosa eina cultural i
formativa, però cal relativitzar el seu paper dins la nostra vida quotidiana. Cal
exigir més a la televisió i exigir-nos més a nosaltres com a teleespectadors. No
ens  hem  de  resignar  que  la  televisió  segueixi  evolucionant  de  manera
autònoma davant els interessos i necessitats socials.

Els aprenentatges que presentem tenen un gran caràcter interdisciplinari, com
tota  l’Educació  en  Comunicació que  transcendeix  la  divisió  tradicional  i
anacrònica de les matèries a l’ús. A partir de les activitats proposades es pot
anar més enllà i fer una anàlisi estètica vinculada a l’educació visual i plàstica i
de  música;  una  anàlisi  de  continguts  des  de  l’àrea  de  socials;  una  anàlisi
comunicativa  des  de  l’àrea  de  llengua  i,  probablement  la  més  urgent,  una
anàlisi de valors.  

El  comentari,  el  debat,  la  discussió  tenen  un  paper  central  en  aquestes
activitats. Es pretén que els nois i noies aprenguin des de la participació, des de
la  confrontació  d’idees.  Es  tracta  que aprenguin  televisió  des  de  la  reflexió
conjunta entre alumnat i professorat, a partir d’una experiència compartida, la
de ser plegats consumidors conscients d’imatges.
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Es pot dir que amb aquestes activitats volem avançar en la tasca de formar
espectadors.  Es  tracta  de  consumir els  mitjans  de  comunicació  de  manera
responsable, amb plena consciència del que es fa, gaudint del mitjà, però sense
ser-ne esclau o addicte; es tracta que la televisió tingui un lloc normalitzat en
les vides dels adolescents.

Quan  un  noi  o  noia  s’ha  passat  19.000  hores
mirant  la  televisió  en  el  moment  d’acabar  els
estudis de Secundària Obligatòria,  sense comptar
les hores dedicades als jocs d’ordinador, videojocs
o  jocs  amb  el  mòbil,  caldria  convenir   que  la
televisió exerceix molta més influència sobre aquell
noi o noia que no pas els pares, l’escola o fins i tot
els  amics.  I  potser  caldria  dir  que  més  que
influència, s’hauria ja de parlar de domini pel que
fa a la seva manera de ser, pensar i de relacionar-
se.

Indubtablement,  aquests  aprenentatges  permeten  anar  fent  camí  per
aconseguir que els alumnes siguin receptors actius i crítics  davant els grans
mitjans de comunicació. Del que es tracta és de potenciar l’estudi de la imatge
quant  a  llenguatge i  com a forma de transmissió  de discursos,  ideologies  i
valors. L’Educació en Comunicació representa avui un projecte per fer una
ciutadania més formada, però també és un projecte per la dignitat i la llibertat
de la nostra societat.

A  banda  de  les  competències centrades  a  conviure  i  habitar  el  món,
l’Educació  en  Comunicació  contribueix  a  l’adquisició  de  les  competències
transversals  comunicatives  i  metodològiques,  és  a  dir,  la  competència
comunicativa lingüística i audiovisual i la competència artística i cultural d’una
banda,  i  la  competència  d’aprendre  a  aprendre  i  la  competència  sobre  el
tractament de la informació i la competència digital per l’altra, a més de l’ús
responsable de les TIC. 

Ha  estat  la  nostra  voluntat  emmarcar  els  processos  d'ensenyament  i
d'aprenentatge d’aquest Projecte de recerca en comunicació entorn dels quatre
eixos següents:

Aprendre a ser i actuar de manera autònoma.

Aprendre a pensar i comunicar.

Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.
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Aprendre a conviure i habitar el món.

L’Escola Solc ha elaborat aquests materials perquè l’alumnat del darrer curs de
Secundària Obligatòria els pugui realitzar de forma individualitzada o en equip.
Aquest  Projecte  de  recerca  en  comunicació  està  constituït  per  un  conjunt
d'activitats de descoberta i recerca que l'alumnat podrà dur a terme entorn de
la comunicació, un tema especialment motivador per als nois i noies, i que el
professorat haurà d’acotar i guiar, amb les eines i materials que posem a la
seva disposició. Eines i materials que hem dissenyat perquè l’alumne o alumna
pugui mostrar capacitat d’autonomia i iniciativa en l'organització del seu treball
individual, i també de cooperació i col·laboració en el treball en equip.
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