
CEIP ROSELLA

VILADECAVALLS

Educació en
Comunicació
Audiovisual



Dues escoles públiques de 
Primària i un IES

Viladecavalls
Poble situat a l’extrem oest 

del Vallès Occidental

Amb uns 7000 habitants

El  CEIP Rosella es troba
al  casc urbà

Escola de dues línies 
amb alguns nivells triplicats

Els i les alumnes
provenen del poble.

També creix el nombre de
famílies  que arriben  de 
l’àrea metropolitana de 

Barcelona



PROJECTE  D’INNOVACIÓ EN 
COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

Producció de reportatges,     
programes i documentals
sobre el Medi Social i Natural 
de l’entorn.













Donar coherència als projectes que 
es realitzen al Rosella sobre  
Coneixement del Medi Social i  
Natural .







Progames, reportatges i documentals 
sobre el Medi Social i Natural de 

l’entorn de Viladecavalls





FOTOGRAFIA A CICLE MITJÀ
.   Aprendre el funcionament 

bàsic de la càmara digital i 
saber fer fotografies 
diverses.

.   Descobrir el reportatge 
fotogràfic com a font 
d’informació.

• Establir relacions entre les 
imatges , el text i el so.

• Experimentar amb efectes 
d’animació.



Elaborar un projecte
planificant prèviament
el guió de treball.

Utilitzar registres
adequats al tipus
de reportatge.

Experimentar els
diferents usos MAV 
per   aprendre i 
informar.



. Experimentar els 
principis que han fet    
possible la creació
d’imatges en 
moviment.

• Representar 
personatges  i ambients
mitjançant la fotografia.

. Valorar la dimensió
estètica dels continguts
audiovisuals.









• Conèixer els elements 
bàsics del llenguatge de 
ràdio.

• Elaborar un projecte de 
producció radiofònic: 
definició d’idees, públic a 
qui s’adreça, mitjans…

• Redactar els guions 
adaptats a la tipologia 
del programa.

RÀDIO A CICLE SUPERIOR





• Aprendre a 
seleccionar la 
informació.

• Elaborar missatges 
segons la seva 
intenció: informar, 
entretenir…

• Utilitzar els 
programes de so
per realitzar les 
emissions.



Radio Rosella, la ràdio de l'escola a Internet. Escolta els programes en directe a 
les hores i dies senyalades. Si noteu qualsevol errada tècnica tingueu paciència. 
L'emissió es rependrà immediatament. Per sentir cal que cliqueu el logo de 
Radio Rosella (actiu sols els dies i hores d'emissió.



Esther Toledo 
Treballadora 

Sony

El meu país
Lluís LlachLa SonyGreen Day1-març

8-Mireia,Gerard 
S., Natàlia, 
Lucia, Cynthia, 
David L.

Jaume Cabanes 
Entrenador de 

futbol

Camins
Sopa de CabraLes motxillesCrazy22 - febrer

23 – 25 gener
1 febrer

7-Mar,Paul 
M,Albert,
Júlia,Martí Ll.

dijous
3- 3,45

Albert Sort 
Alumne de 6è

Me voy
Julieta BenegasGent del MónBon dia

Els Pets20 - febrer
6- Paula, Joan, 
Jordi, Laia, Adrià
F

Lluís Conserge 
de l’escola

Volverá
El canto del loco

Entrades i 
sortides del cole

Posa’m suc
Macedònia13 – febrer

23 – gener (2s)
30 - gener

5-Georgina,Adrià
L, Ismael, 
Andrés, Lauradimarts

3,45 – 4,30

Pare de l’escolaAixò és pot 
salvar - SauCanvi climàticLet me out-

Dover1- març

4-
Paul,Bernat,Paul
a, Judith, Gerard 
G, Sílvia

Lina Espel 
Directora del 
CEIP Rosella

El tren de 
mitjanit - Sau

Història del 
Carnaval

Hablando en 
plata Melendi22 - febrer

23 – 25 gener
1 febrer

3-
Jan,Sergi,Adrià, 
John,Yosu,Álvar
o

dijous
3,45-4,30

Xavi Lopera 
Coordinador de 

CS 

Empordà –
Tribut a Sopa de 
Cabra

Modificació
paisatge al 
voltant de 
l’escola

Besos – Canto 
del Loco21 - febrer

2- Laia, Maria, 
Alba, Oriol, 
Carla

Sebastià Homs 
Alcalde de 

Viladecavalls
Boig per tu- SauL’esport a 

l’escola
Soldado de 
papel - Bisbal14 - febrer

23 – 24 gener
31 gener

1- Joan, Aina, 
Andrea, Martí F, 
Txell, Núria

dimecres
11,30- 12,30

EntrevistaMúsica 2ReportatgeMúsica 1DATA EMISSIÓDates 
preparació

GrupDia informàtica













VÍDEO A CICLE SUPERIOR
• Descobrir els elements bàsics 

del llenguatge de vídeo.

• Saber gravar amb la 
videocàmara i ampliar el 
coneixement de les seves 
funcions. 

• Saber buscar , seleccionar i 
contrastar la informació
necessària per representar-la 
amb els MAV.



.

DOCUMENTAL
HISTÒRIC

RESSENYA SOBRE L’ORIGEN 
I LA HISTÒRIA DE LES TRES 
ESGLÉSIES DEL TERME 
MUNICIPAL DE  
VILADECAVALLS

•Treballar a l’aula en

la recerca de fonts 

d’informació escrita.



Contrastar i aplicar, en el 
treball de camp, la informació i 
els coneixements adquirits.



• Realitzar produccions 
respectant el llenguatge 
del gènere emprat.

• Analitzar els elements de 
la narració fílmica per fer el 
muntatge del vídeo.

• Utilitzar els programes 
d’edició per fer el 
documental.





TALLERS DE COMUNICACIÓ























Definir la programació de l’ECA per 
Educació Infantil i Primària.

Assegurar que els alumnes siguin
competents en l’ús dels MAV i sobretot 
en  les seves capacitats comunicatives.

Elaborar el Pla de Formació del Professorat
del Centre prioritzant les TIC i MAV.
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