
MITJANS AUDIOVISUALS 
 

1. Denominació. Títol del projecte, proposta o programa 
Dotació Mitjans audiovisuals 

L’Educació Audiovisual és un dels pocs instruments que professorat i 
alumnat tenen per començar a desafiar la gran desigualtat de coneixement i 

de poder que existeix entre els que fabriquen la informació pel seu propi 
interès i els qui la consumeixen innocentment com si es tractés de notícies o 

diversió.» 
LEN MASTERMAN 

 
2. Descripció́ general. 

 
 Aquest projecte té com a objectius dotar a l’Escola Goar del mitjans 
audiovisuals necessaris per a dur a terme en les condicions òptimes els projectes 
audiovisuals que ja actualment estan en funcionament i alhora poder ampliar les 
pràctiques pedagògiques amb ús de mitjans audiovisuals. 
 

Els nous llenguatges de comunicació demanen un coneixement de tècniques i 
recursos que justifiquen disposar d’eines actualitzades per a aconseguir resultats 
reeixits i de qualitat. 

 

L’objectiu fonamental de la competència bàsica en Educació Audiovisual és 
aconseguir que l’alumnat sàpiga llegir i escriure missatges audiovisuals i així 
esdevingui capaç de fer un ús racional dels mitjans de comunicació audiovisuals. 

 

Les noves generacions d’infants i joves estan cada vegada més en contacte amb els 
mitjans de comunicació i gran part dels coneixements que tenen els hi arriben a través 
d’aquests mitjans, i especialment a través de la televisió i d’Internet. Per aquest motiu 
creiem que avui, per esdevenir un ciutadà format adequadament és necessari saber 
interpretar críticament els missatges audiovisuals, saber-se expressar utilitzant 
aquests mitjans i conèixer mínimament els elements que composen la comunicació 
audiovisual. 
 

L’Escola Goar ja té una trajectòria rica en l’organització d’events amb 
requeriments audiovisuals però no sempre ha disposat dels mitjans adequats i òptims 
per a dur-los a terme amb les qualitats desitjades. La proposta que es fa per part del 
professorat que treballa amb els mitjans audiovisuals on: 

 
Per totes les etapes educatives es contemplen la realització de projectes que 

es beneficiaran de disposar d’aquests recursos, tal i com llistem: 
 
Escola: 
Gravació de projectes educatius de centre 
Gravació de projectes de centre dintre de l’assignatura de Cultura Audiovisual 
(alumnes) 
 
Infantil: 
Representació de contes i poemes 
Treball per ambients 
Danses d’educació musical 
Activitats d’expressió oral on els alumnes puguin veure com ho han fet 
Exposició dels projectes 
Súper llibre  
 



Primària: 
Treball d’Arts Escèniques (memòria del projecte) 
Musical (enregistrament de veu, edició de veu, making of) 
Gravació de dinàmiques del projecte d’emocions 
Book tràiler 
Curtmetratges on es treballi la imatge i el so 
Activitats de Stop Motion 
Diferent tipologia textual: (telenotícies amb croma, recitació de poesiaamb imatges, 
entrevista, text argumentatiu) 
Treball d’expressió oral 
Projectes d’anglès: storytelling, talk for writing and recipes 
Projecte cooperatives de 5è (programa Ajuntament de Viladecans) 
 
Secundària: 
Debats 
Curtmetratges/storyboard 
Lliga de debats 
Recreació d’obres literàries 
Reportatges històrics 
Notícies de temes d’actualitat 
Gravació de projectes de la Science week 
Treball per projectes  
Cooperatives d’alumnes 
 

3. Activitats i calendari.  
Les activitats d’acord amb la programació d’aula i escolar es realitzaran al llarg de 
tot el curs. Festival 
 

4. Difusió. 
Butlletí trimestral 
Pàgina Web 
TW 
Instagram 
Participació en certàmens i reconeixements: 
https://reimaginat.observatoridelesdones.org/ 
https://blogs.iec.cat/scfis/2019/09/16/vi-concurs-de-fotografia-dimatges-de-fisica-
2019/ 
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/alscentres/premis/concursos_mschools/mschools
-student-awards/ 
https://www.educac.cat/premis-cac-lescola 
http://joves.bcn.cat/visualsound/competicio/2minuts1dia-2/ 
 

5. Recursos i pressupost. 
 
Equip informàtic: 1.500€ 
 
Pressupost de so: 470€ 
Logic Pro: 290€ 
 
Pressupost imatge: 3.351€  
 
 
Total: 5.611€ 
 

https://reimaginat.observatoridelesdones.org/
https://blogs.iec.cat/scfis/2019/09/16/vi-concurs-de-fotografia-dimatges-de-fisica-2019/
https://blogs.iec.cat/scfis/2019/09/16/vi-concurs-de-fotografia-dimatges-de-fisica-2019/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/alscentres/premis/concursos_mschools/mschools-student-awards/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/alscentres/premis/concursos_mschools/mschools-student-awards/
https://www.educac.cat/premis-cac-lescola
http://joves.bcn.cat/visualsound/competicio/2minuts1dia-2/


 
 

6. Avaluació́.  
Número de projectes realitzats des de parvulari fins a batxillerat. 
Enquestes i informes de valoració: alumnes i docents. 
Avaluació de l’organització i disposició del material. 
 
 
 
 
 
 

El Consell Rector de la Cooperativa de Consum Escola Goar, SCCL aprueba por unanimidad la 
adquisición del siguiente material, para usarlo en el proyecto de Audio de “Medios 
Audiovisuales” en fecha 06 de noviembre de 2019, excepcionalmente porque somos 
conscientes que se necesita URGENTE para iniciar las grabaciones del festival. 
 

 Micrófono c3000-AKG por valor de 122.-euros 

 Interface de Audio usb 2.0 por valor de 129.-euros 

 Pie de micrófono MS 4321B-Gravity por valor de 33.-euros 

 Conexión XLR –ASP por valor de 13,90.-euros 

 Auricular cerrado H52-AKG por valor de 29.-euros 

 Pareja de monitores autoamplificados M1 Active 330 USB por valor de 93.-euros 

 Pantalla antipop de 13 cm por valor de 18,70.-euros 
 TOTAL 438,60.-EUROS 

 

 
 
Se presenta pressupost per comprar el material de vídeo e imatge de la empresa MAS 
QUE VIDEO PROFESSIONAL, SA per import de 2.775.-euros mes IVA, ja que es el 
material que falta per aquest projecte inicial del curs, aprovat en assemblea.  
 
 
 
 



Justificació de l'opció Logic Audio, que només és compatible amb la plataforma 
MacOs, en comptes d'altres opcions, compatibles amb Windows o de 
programari lliure. 
 
La proposta del material d’audiovisuals no està enfocada només al projecte del 

Festival de Primària, sinó que vol aprofitar també altres àrees, projectes i 

Etapes. Per aquest motiu, no necessitem solament un software, o fins i tot, un 

Sistema Operatiu, que satisfaci senzillament l’enregistrament sonor, sinó que 

és necessari tot un sistema que permeti enregistrar, editar i produir un producte 

d’àudio de qualitat. Per tant ha de ser un programa multipistes amb unes 

prestacions d’audio i MIDI. A més de poder enregistrar veus, també és 

necessari l’enregistrament d’instruments musicals o de vegades virtuals, per tal 

de produir arxius musicals amb les eines necessàries. Un programa que a més 

d’enregistrar i editar permeti treballar amb una biblioteca d’instruments virtuals. 

També ha de permetre la mescla i masterització del só, importants per obtenir 

un producte final de qualitat. 

 Logic Audio Pro es tracta d’un programa d’edició multipistes d’audio i MIDI 

professional. Quan parlem en aquest terme, no parlem únicament de la qualitat 

final del resultat, sinó del ventall d’eines de les que disposa: compressors, 

reverbs, chorus, correctors de to, equalitzadors gràfics.... També ofereix un 

conjunt de pluggins de qualitat professional, que permeten editar el so amb un 

millor resultat. No es tracta solament d’un programa de gravació, sinó que 

ofereix també una biblioteca d’instruments virtuals i samplers de qualitat. A 

banda d’enregistrar i editar, l’àudio es pot ampliar amb la creació de pistes, 

editant els instruments de manera virtual. 

L’entorn de treball del Logic Audio és àgil, complert i intuïtiu. Fa que es puguin 

accedir ràpidament a les eines necessàries per editar i produir els arxius. 

Compatible amb interfaces d’àudio sense latència (retard del so en la gravació), 

i amb la possibilitat de connectar consoles de control d’àudio, per treballar amb 

un entorn més pràctic i efectiu. 

És un programa que només funciona amb la plataforma MacOs. Sé que 

existeixen al mercat altres opcions en la plataforma Windows o fins i tot de 

programari lliure, però molts no ofereixen ni la qualitat, ni les eines necessàries 

per poder realitzar aquest projecte. I els programes que ho poden oferir, 

personalment, no tinc la formació necessària per poder-los utilitzar. Logic Audio 

és el que he utilitzat per fer les gravacions dels musicals aquests darrers anys, i 

algun enregistrament musical a l’aula, portant sempre el meu material propi. La 

meva formació i domini la tinc amb aquest programa. A banda de que el 

material sigui personal, és necessari la disponibilitat d’un espai fixe, amb un 

equip permanent, per tal de no tenir-lo que instal·lar sempre que es requereixi. 

Que sigui de fàcil accés. I el fet de disposar de l’opció MacOs, proporcionaria 

un entorn compatible amb altres projectes audiovisuals, altres necessitats i 

altres programes d’edició audiovisual de qualitat. 

 
 


