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PROGRAMA Entra a la tele Mostra de Produccions Audiovisuals de Sant Andreu  

TIPUS DE CENTRE Tota mena de centres educatius: secundària, educació especial i primària  Només adreçada a escoles de primària

FORMACIÓ DE MESTRES A través de sessions de divulgació de l’Educació en Comunicació A càrrec de mestres amb experiència en el treball de la creació audiovisual a 
l’aula Formació a càrrec de Teleduca. Educació i Comunicació

Wiki com a eina de coordinació i suport al professorat

Formació entre pars amb la facilitació de Teleduca. Educació i Comunicació

METODOLOGIES

Visites-taller a TV Sant Andreu
Tallers simultanis (1 matí) de gravació i edició d’un mini-
reportatge i de gravació d’una mimficció enregistrada 
seqüencialment

Preparació dels guions a l’aula // 2 h de gravació al centre educatiu // 
Un matí d’edició o plató a La Cibernètica Preparació dels guions a l’aula // 2 h de gravació al centre educatiu // Un matí d’edició als centres educatius Preparació dels guions a l’aula // 2 h de gravació al centre educatiu // 

Un matí de gravació i un altre d’edició als centres educatius

Temes del barri Temes de l’entorn i lliures Tema lliure a partir dels interessos de l’alumnat participant Tema transversal acordat entre tots els agents participants

Treball cooperatiu i col·laboratiu per subgrups

Fotografies i relats del procés i valoracions al web del CRP Bloc on compartir les produccions audiovisuals i la Mostra

PRODUCTES Visita a la tele i l’experiència al plató Minireportatges i mimficcions Mimficcions, reportatges, espots i videoclips Ficcions, curts documentals, programes de TV i noticiaris

TECNOLOGIES

Gravació en Hi8 / Edició en U-matic i DV analògic

VHS amb les produccions audiovisuals per a les escoles DVD amb les produccions audiovisuals per a les escoles Arxius digitals de les produccions audiovisuals

Gravació amb càmeres DV Càmeres reflex 
HD 1080

Adobe Premiere (edició) Pinacle Studio (edició) Adobe Premiere (edició)

Micròfon de  mà So directe en les ficcions

Música comercial amb copyright Música Creative Commons (Jamendo)

ESPAIS TV Sant Andreu La Farinera del Clot Centre Garcilaso Centres educatius

AGENTS
Tècnica d’Educació: Carme Ruiz

Tècnica d’Educació: Victòria Santafè Tècnica d’Educació: Pilar Lleonart Tècnica d’Educació: Joana Bonaterra

Clot RTV-Sant Martí La Cibernètica TV Sant Andreu Centres educatius

Teleduca. Educació i Comunicació

CRP de Sant Andreu (Cati Caparrós, Carles Pinar i Anna García)

RECURSOS
Districte de Sant Andreu
CRP de Sant Andreu
Aportació famílies i/o centres educatius (3 per alumne)

FITES

Per aprofitar el recurs en el territori 
que suposen les TV de districte.
TV Sant Andreu (equipament privat)

En tancar el local de la TV Sant 
Andreu, es proposa la continuïtat de 
l’experiència a Clot RTV-Sant Martí, 
que ja feia un parell d’anys que 
acollia i organitzava tallers amb 
Teleduca. Educació i Comunicació

Presentació a 
les jornades 
Aulamèdia

Presentació a les 
jornades CRP Alt 
Maresme

Primera Mos-
tra Audiovisual al 
Centre Garcila-
so com a espai de 
trobada i reflexió 
col·lectiva per a 
les escoles, en el 
marc del projecte 
PlayRec

Primer making 
of com a eina de 
devolució als i les 
participants

Generalització 
d’ordinadors a les 
escoles que pos-
sibiliten l’edició 
en vídeo

IMEB: Propos-
ta del programa 
PLAYREC per a 
educació secun-
dària de tota la 
ciutat

Comunicació de 
l’experiència al 
Congrés de Ciutats 
Educadores de 
Barcelona


