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TEMA:  Elaboració d’una fotonovel·la o videolit a partir de la visita a la Cooperativa Vinícola de Cornudella de Montsant. 

Nivell/Curs: 2n Batxillerat. Arts Escèniques, Música i Dansa 
Concreció pedagògica:  

Assignatura d’Anàlisi Musical II-Comuniació Audiovisual  

PARTIM DE 

 

Materials adquirits durant la visita a la Cartoixa de Scala Dei i al Celler-Cooperativa Vínicola de Cornudella de 
Montsant.  

 

Diversos poemes o textos extrets dels blogs del projecte “De la literatura a les cuines de la Mediterrània”. 

Els textos proposats per les professores són: 

Els dies de fred han passat. Poema de Samuelha-Nagid 

Els ditets de la minyona i Vinyes verdes vora el mar. Poema de Josep Maria de Sagarra 

Fragment del Quadern Gris de Josep Pla 

Oda al vino de Pablo Neruda 

*Els alumnes podien fer cerca d’altres textos relacionats amb el vi i amb la viticultura. 

FONTS D’INFORMACIÓ http://delaliteraturaalescuines.blogspot.com/ 

INVESTIGUEM I PENSEM 

Relació entre les diverses arts 

Capacitat de comunicació a partir del text utilitzant altres suports artístics. 

Capacitat de realització de projectes artístics de forma ràpida a partir d’una localització donada prèviament i utilitzant com 
a únic suport les fotografies, gravacions i sensacions adquirides en un mateix dia (visita al Celler). 
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TREBALLEM 

Produir una proposta artística a partir d’un text de forma lliure, creativa e innovadora. 

Elaboració de seqüències escèniques, stopmotion, gravació o tria de fragments musicals, fotografia,etc. 

Muntatge i edició de la proposta escènica de forma ràpida i creativa. 

Elaboració d’un projecte personal de forma crítica, amb els objectius perseguits i resultats obtinguts. 

 

ACTIVITATS INDIVIDUALS 

Fotonovel·la  

ACTIVITATS COOPERATIVES 

videolit ACTIVITATS 

 

L’activitat s’ha dut a terme en grups o 

de forma individual. Tothom ha seguit 

el mateix procés, però s’ha valorat 

també la capacitat del treball grupal i 

d’arribar a acords a partir 

d’experiències artístiques diferents. 

Visionat d’exemples d’altres temàtiques. 

Cerca de textos. 

Recopilació d’imatges adquirides durant la visita al Celler. 
Elaboració de seqüències fotogràfiques escèniques. 

Posada en comú i presentació oral dels projectes propis. 

Avaluació crítica. 

 

 

Visionat d’exemples d’altres temàtiques. 

Cerca de textos. 

Elaboració de les propostes creatives a partir de la cerca. 
Gravació de les músiques, tria d’imatges adquirides durant 
la sortida, elaboració de la proposta escènica, etc. 

Posada en comú i presentació oral dels projectes propis. 

Avaluació crítica. 

OBJECTIUS / COMPETÈNCIES 

BÀSIQUES 

OBJECTIUS 

• Dissenyar i interpretar propostes musicals o 
artístiques on la música o la fotografia es 
presenti interrelacionada amb altres arts  

• Cercar el bon gust i el plaer estètic 
• Mostrar una actitud de recerca i compromís amb 

els resultats artístics. 
• Assolir la responsabilitat escènica i esperit críti c. 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

Competència comunicativa 

Competència en gestió i tractament de la informació  

Competència digital 
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• Utilització de recursos TIC, TAC i MAV com a 
eines per a l’escolta, la interpretació, la 
composició, l’edició, l’enregistrament i la difusió  
d’obres musicals. 

 

 

 

 

 

Competència en recerca 

Competència personal i interpersonal 

Competència artística i cultural 

Competència en la intergració de les tècniques i el s 
recursos dels diferents llenguatges artístics. 

 

 

TEMPORITZACIÓ 

Primera sessió d’explicació del projecte i visionat d’exemples d’altres temàtiques. 

Segona sessió de configuració dels grups de treball i cerca de materials (fons d’inspiració). 

Tercera sessió: visita al Celler-cooperativa de Cornudella de Montsant.  

Quarta sessió de correcció i preavaluació del projecte (setmana següent). 

Cinquena sessió: explicació oral del projecte, objectius treballats i autoavaluació del treball final. Visionat del 
projecte a l’aula (15 dies de la primera sessió). 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Capacitat d’innovació, capacitat de transmetre el text, proposta creativa, originalitat, relació text-música-imatge. 

L’avaluació es feia de forma cooperativa, realitzant una crítica dels projectes el dia del visionat a partir d’una fitxa 
d’avaluació. També es va fer una autoavaluació crítica.  

Esperit crític 

RECURSOS (materials, humans, externs, 

aules)  

Ordinador i canó de vídeo per realitzar el visionat dels projectes. 

Programa Adobe Premiere pel muntatge i edició de les propostes de videolit. 

Programa Photoshop pel muntatge i elaboració de la Fotonovel·la. 
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 OBSERVACIONS I PROPOSTES   

 
 


