
PROJECTE DE RECERCA EN COMUNICACIÓ A 4t D’ESO

2. DISSENY DELS APRENENTATGES

Continguts

Fets, conceptes i sistemes conceptuals.

1. Introducció a la lectura de les imatges del nostre entorn.
2. Característiques de la comunicació audiovisual.
3. Anàlisi de les tècniques de comunicació visual.
4. Característiques i definicions dels procediments expressius de la televisió 

en particular i de la imatge en general.
5. Anàlisi introductòria dels elements bàsics de les tècniques televisives.
6. La realitat manipulada. L’aparença de realitat. El mite de la  televisió com

a “finestra de la realitat”.
7. Aprendre a veure la televisió. La tria de programes, a casa, per part dels 

escolars.

Procediments.

1. Observació atenta de les imatges televisives per analitzar els seus 
continguts.

2. Observació i  reflexió sobre la producció televisiva.
3. Reconeixement dels elements que estructuren la imatge 

televisiva.
4. Possibilitat de planificar sortides fora del centre per observar i 

comentar l’elaboració de missatges comunicatius.
5. Identificació i reconeixement de la sintaxi d’imatges televisives.
6. Identificació i descripció dels diversos tipus d’expressió televisiva.
7. Anàlisi integral d’obres televisives.
8. Formulació de preguntes i d’hipòtesis relacionades amb els temes 

explicats.
9. Capacitat de síntesi, comentari i debat.
10.Comparació de diferents tècniques a l’hora de construir missatges 

comunicacionals.
11.Distinció de les potencialitats i limitacions de les tècniques 

audiovisuals.
12.Anàlisi comparativa del tractament  de la informació als diferents 

canals.
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13.Anàlisi comparativa d’informatius televisius.
14.Anàlisi dels criteris informatius de la televisió.
15.Discussió i debat amb els alumnes sobre les actituds més 

recomanables pel que fa als hàbits personals davant la televisió. 

Valors, actituds i normes.

1. Bona disposició per expressar-se davant del fet comunicacional.
2. Interès pel llenguatge tècnic de la imatge.
3. Predisposició per mostrar comportaments de sensibilitat envers 

expressions audiovisuals.
4. Interès envers la selecció i anàlisi de l’allau d’imatges que ens envolta.
5. Consciència de la importància del coneixement i domini de la 

comunicació audiovisual.
6. Estimulació de la participació en activitats d’anàlisi i discussió.
7. Valoració de l’esforç realitzat en l’elaboració de les diferents 

manifestacions d’estudi i de creació.
8. Actitud respectuosa, però crítica davant els mitjans de comunicació 

televisiva de la nostra societat.
9. Presa de posició davant de temes d’interès de la cultura actual que es 

poden suscitar a la classe. 
10.Respecte per a les opinions diferents de la pròpia en l’anàlisi i 

interpretació dels programes televisius.
11.Tendència a no ser un consumidor passiu de la televisió i del fet 

comunicacional en general.

 Objectius didàctics

1. Saber llegir, desxifrar, apreciar i escollir expressions comunicatives, 
especialment televisives.

2. Acostumar-se a la utilització de termes abstractes.
3. Emprar nou vocabulari així com el llenguatge propi de la comunicació i 

de la televisió.
4. Aprendre a desenvolupar  treballs d’anàlisi i d’estudi sobre llenguatges 

comunicatius.
5. Aprendre a organitzar-se mentalment a l’hora de realitzar treballs no-

tradicionals.
6. Participar en les diferents situacions de discussió i comentari d’obres 

audiovisuals.
7. Mostrar interès pels treballs proposats.
8. Mostrar actituds d’anàlisi serena i documentada.
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9. Tenir sentit crític en la lectura de les imatges televisives.
10. Tenir una actitud activa i creativa com a espectador/a de televisió.
11.  Reflexionar de forma sistematitzada al voltant de la publicitat.
12.  Interpretar els diferents gèneres televisius.
13.Analitzar les influències del moment en l’aparició de determinats 

programes.
14.Analitzar críticament els continguts televisius i valorar la importància de 

la televisió, en qualitat de mitjà de comunicació, com a transmissor i 
definidor de valors i models de conducta determinats.

15.Adonar-se que les produccions audiovisuals constitueixen diverses 
interpretacions del món i de l’individu.

16.Identificar estereotips en la programació televisiva.
17. Formar-se com a teleespectadors/teleespectadores.

Activitats d’aprenentatge

1. Pràctica de tècniques d’anàlisi i de crítica envers imatges televisives.
2. Coneixement de la realitat mediàtica.
3. Estudi i anàlisi de continguts d’informatius, espots publicitaris, tele-sèries

i de diferents productes televisius.
4. Comentari de tots els elements culturals i ètics que es presenten en una 

producció comunicativa.
5. Correcció i comentari dels exercicis realitzats.

Activitats d’avaluació.

1. Correcta aplicació dels plantejaments teòrics.
2. Capacitat d’observació, anàlisi i participació.
3. Claredat en l’estructuració dels raonaments i en la confecció dels 

exercicis visuals encomanats. 
4. Fluïdesa d’idees, rebuig al dogmatisme i multiplicitat de respostes.
5. Originalitat  en els raonaments i en la creació.
6. Grau d’elaboració i interès.
7. Interès per l’observació, assimilació i comentari de productes 

comunicatius.
8. Estructuració, qualitat i pulcritud en els treballs proposats.
9. Capacitat de comprensió, interpretació i anàlisi d’imatges.
10.Actitud receptiva i interessada, així com bona disposició en les activitats i

pràctiques proposades.
11.Correcta assimilació i utilització de la terminologia de la imatge.
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Temporització indicativa. 

Els aprenentatges estan plantejats perquè el professorat encarregat d’impartir-
los  pugui  seleccionar  aquelles  activitats  que cregui  més  adequades,  d’acord
amb la realitat de la seva aula, en les 35 hores que marca el Decret 143/2007,
de 26 de juny (desplegament de la LOE, pel qual s'estableix l'ordenació dels
ensenyaments de l'educació secundària obligatòria (ESO),  DOGC núm. 4915 -
29/06/2007);  on es planteja el Projecte de recerca de 4t d’ESO. A l’hora de
proposar  les  diferents  propostes  hem  volgut  oferir  un  ampli  ventall  de
possibilitats, que naturalment es podran matisar, ampliar o reduir.
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