Premis el CAC a l’ escola 2011
L’ OBJECTIU PRINCIPAL
Amb la creació de TELETURRÓ, l’ objectiu principal del Projecte Audiovisual s’ està
aconseguint de forma molt satisfactòria. A data d’ avui podem dir que, amb l’ esforç
de tots, disposem d’ una plataforma telemàtica que ens permet treballar, classificar i
publicar totes les activitats audiovisuals, així com atendre als principals objectius que
conformen el projecte:
-

Motivar els alumnes i augmentar la seva autoestima, especialment aquells que
estaven més predisposats al fracàs escolar (Aula Oberta i Grup de Projectes)

-

Explotar un element de difusió social, millorant la imatge del centre i establint
més lligams amb les famílies, institucions, així com la societat civil en general.

-

Educar els alumnes en la lectura i producció audiovisual

-

Millorar la capacitat crítica davant dels missatges que ens ofereixen els
diferents mitjans de comunicació audiovisual

-

Formar el professorat en el llenguatge de la imatge i les tecnologies
relacionades amb l’ enregistrament i edició d’ imatges

-

Aplicar criteris més rigorosos i sistematitzats a l’ hora d’ incloure material
audiovisual a les programacions de les matèries

-

Enfortir el sentiment de pertinença al centre des del moment que són membres
actius i responsables de TELETURRÓ.

-

Millorar el treball cooperatiu entre els alumnes (funcionament en grup i per
projectes)

-

Crear una videoteca de centre

-

Mitjançant la consulta de videos a TELETURRÓ, que l’ alumne conegui el que
fan els seus companys del centre.
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BREU DESCRIPCIÓ DEL CONTEXT
L’ INS Ramon Turró i Darder és un centre públic d’Educació Secundària Obligatòria,
Batxillerat i de Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Manteniment Electromecànic de
Maquinària i Conducció de Línies.
L’objectiu del centre és la formació integral de nois i noies perquè esdevinguin
ciutadans responsables, solidaris, respectuosos amb els altres, amb l’entorn i el medi
ambient, i competents en les habilitats socials i personals, que els permetin
incorporar-se profitosament a la societat i al món laboral. La nostra tasca educativa és
també aconseguir la implicació de les famílies en el procés educatiu dels seus fills,
vetllant per una escolarització inclusiva, on la llengua catalana és l’eina vehicular,
d’ensenyament i aprenentatge, per a aconseguir la cohesió social dintre d’un context
multicultural. Tanmateix, el centre garantirà un bon nivell de coneixement i d’ús de la
llengua catalana i de la llengua castellana i de comunicació en les llengües
estrangeres que es determinen en el Projecte Lingüístic de Centre (PLC).
Els objectius estratègics del centre són la millora de resultats acadèmics i la inclusió
social a tots els nivells educatius, oferint una metodologia d’ensenyament aprenentatge enfocada a les necessitats educatives de l’alumnat. El centre
desenvoluparà, en el marc de la seva autonomia, els plans i accions que consideri
adients per a l’assoliment d’aquests objectius i determinarà els mecanismes de
seguiment, revisió i d’indicadors que permetin la seva avaluació.
Es vol ser un centre innovador en l’ús de les noves tecnologies de la informació de la
comunicació Audiovisual, i és per això que en el Pla d’ autonomia de Centres hem
apostat per donar impuls al llenguatge audiovisual, tant pel que fa a la lectura com a
la producció. En aquest sentit s’ està treballant sobre un Projecte d’Educació en
Comunicació Audiovisual que està donant resultats molt positius i encoratjadors.
L’ aposta del centre s’ ha traduït en la creació d’ una aula d’ audiovisuals, l’ adquisició
d’ aparells1 (d’ enregistrament, producció, il·luminació ) i una programació horària que
permetés un funcionament raonable i regular d’ aquesta aula, així com l’ aprofitament
per part dels alumnes.
En aquest context va sorgir TELETURRÓ, així com la resta d’ iniciatives que s’ han
descrit en el present treball

1

Com s’ ha comentat quan es parlava de l’ inventari de l’ Aula d’ Audiovisuals, tot i l’ esforç del centre alguns
aparells estan temporalment cedits per professors, esperant que l’ institut disposi de la dotació pressupostària
necessària.
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BREU DESCRIPCIÓ DEL CONTINGUT2

Els videos de TELETURRÓ3 estan organitzats per temes, tal com es descriu a la
següent imatge. En aquests moments s’ han editat i publicat 26 peces.
Darrere la nostra televisió es treballa des de cinc àmbits:
-

Producció audiovisual d’ Aula Oberta, relacionat en la seva major part amb l’
àrea de Llengua Castellana

-

Producció audiovisual del grup de Projectes

-

Producció des de les diferents àrees.( Els alumnes hi participen, però són els
professors els qui editen)

-

Producció de videos de centre, no adscrits a cap grup o àrea: festes, sortides,
celebracions…

-

Pràctiques realitzades pels professors assistents al curs d’ audiovisuals
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La imatge del blog és de data 26 de febrer. En el moment del lliurament de la present documentació hi havia
més produccions noves, algunes de les quals es troben en els DVDs que adjuntem.
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És important observar que no tots els videos del centre es troben a TELETURRÓ. Hi ha videos menys treballats
que s’ editen de forma ràpida per il.lustrar notícies de la nostra web, el dia a dia del centre. Està previst que
abans de final de curs aquests videos breus i amb poca edició també s’ enllacin a la televisió.
web del centre: http://agora.xtec.cat/iesmalgrat/moodle/
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