Presentació del curt audiovisual “La generositat guanya l'avarícia”
als premis CAC a l'escola

CATEGORIA A (alumnat)
Descripció i objectius de l'activitat presentada
Els alumnes de formació Professional Bàsica d'Electricitat i Electrònica de l'INS Premià de Mar
han estat fent el guió, filmant i editant el curt “la generositat guanya l'avarícia”, un curt que explica
que sovint etiquetem les persones segons la primera imatge que ens en fem. Com que els nois
amb qui trenballem han passat per això, han decidit que aquest seria el tema que volien tractar.
Nombre d'alumnes que hi han participat
El grup classe està format per 13 alumnes. Vam fer dos guions i hem treballat en dos grups i dos
curts diferents. Finalment entreguem un curt realitzat essencialment per 6 nois amb la
col.laboració en la part de guió per la resta de companys.
Context en què s'ha desenvolupat
Els 13 alumnes (nois) que realitzen aquesta formació ho fan perquè és la única sortida acadèmica
que els queda. Tots ells vénen de repetir diversos cursos a l'ESO i per això se'ls ha proposat fer
aquesta formació tècnica que només es realitza en 10 centres a Catalunya, l'FP Bàsica.
El curt s'ha realitzat dins el Mòdul de Comunicació i Societat I, un mòdul que intenta fugir de
conceptes teòrics i desenvolupar les seves habilitats comunicatives de manera pràctica.

Valoració de l'activitat per part del professorat
Els reptes han estat majúsculs perquè són nois poc habituats a començar un procés i acabar-lo
fins al final, no rendir-se a mig camí. Estan molt acostumats al fracàs. De fet, un dels dos grups no
ha aconseguit la seva fita i no ha pogut acabar el seu curt. L'altre grup, in extremis, però ha
aconseguit entregar el seu curt a temps. Durant el guió els nois anaven fent propostes i veien com
es podien plasmar sobre el paper i anaven prenent cos. La filmació va ser molt feixuga. Tots
pensaven que seria qüestió de minuts i haver de repetir tantes vegades la mateixa escena va
donar lloc a moments molt còmics. Quan retornaven a l'INS ho feien dient que “esto de rodar es
muy cansado”. Finalment l'edició no ha estat excempta d'entrebancs. Els equips informàtics de
l'INS no tenien prou capacitat i vam haver de fer una sortida de tot el dia a Barcelona on ens van
cedir un equip d'edició per tal de poder acabar d'editar el curt.
L'equip docent estem molt satisfets que els nois hagin pogut dur a terme tot el procés, que
després dels moments de desànim hagin continuat endavant, que s'hagin organitzat per tenir-ho

tot a punt quan tocava i que hagin pogut veure que quan ens esforcem podem fer-ho entre tots.
Haver arribat a entregar-ho és un èxit rotund amb aquests nois.
Competències bàsiques treballades
1- Comunicativa, lingüística i audiovisual (en tot el procés)
2- Artística i cultural (és la primera vegada que fan d'actors)
3- Tractament de la informació i competència digital (ús del Première)
4- Matemàtica (vam treballar un retrotiming el mes de novembre per poder-nos planificar i arribar a
temps de presentar-ho)
5- Aprendre a aprendre
6- Autonomia i iniciativa personal (tots ells van triar el seu rol dins el curt i van responsabilitzar-se
de la seva part en totes eles etapes -preproducció i producció, filmació i edició-)
7- Coneixement i interacció amb el món físic (vam haver de fer diverses sortides)
8- Social i ciutadana (havent de fer les sortides vam treballar aspectes tan bàsics com no llençar
coses al terra, no escopir cada tres minuts, etc)
De totes maneres, el que més valorem d'aquest curt ha estat el treball en equip i l'augment de
l'autoestima per part de tots els seus participants.

Àrees curriculars incloses
- Mòdul comú de Comunicació i Societat I (català i castellà)
- Tutoria
Continguts, temporització, i recursos humans i materials
Els continguts han estat treballats des del Mòdul de comunicació. Vam començar a pensar el guió
a finals de novembre (després de saber que es podien canviar les bases del concurs i afegir els
alumnes d'FP Bàsica dins la subcategoria de Batxillerat i Cicles formatius) i vam acabar d'editar-lo
el 26 de febrer. La setmana següent vam exportar-lo, visionar-lo i pujar-lo a youtube.
Pel que fa recursos humans, hi han participat essencialment els 6 alumnes del subgrup, amb
l'ajuda especialment en el moment del guió de la resta de companys del grup-classe (en total són
13) i amb el suport de la professora de Comunicació i del professor d'Electricitat pel que fa
l'habilitació de 6 ordinadors amb el programa Première instal.lat.
Pel que fa recursos materials, la càmera, trípode, so, etc han estat cedits des de l'associació de
periodisme “Fora de Quadre”, qui finalment també va cedir l'equip d'edició als nois per a poder
finalitzar el curt a temps.
El material audiovisual que hagis analitzat o produït
https://youtu.be/AYUhI9DpRCI
També hi ha la voluntat de penjar l'audiovisual a la pàgina principal de l'INS:
http://blog.ipm.cat/joomla/index.php
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