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Curs: 1r Batxillerat t Curricular 
Matèria: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL 
Tipus de matèria: Optativa trimestral 
Matèria pràctica: Sí 

Activitats i elements d’avaluació i la seva ponderació 
dins la nota de l’avaluació 

1a avaluació tema 1: Fem Periodisme 
Activitat Descripció Pes 
Treball individual Feines i activitats del folder personal 60% 
Projecte 1 Projecte grupal Entrevista en profunditat 15% 
Projecte 2 Projecte grupal programa radiofònic 15% 
Actitud Comportament,  treball a l’aula i assistència. 10% 

2a avaluació tema 2: Fem Cinema 
Activitat Descripció Pes 
Treball individual Feines i activitats del folder personal 50% 
Projecte 3 Projecte grupal El curtmetratge I 20% 
Projecte 4 Projecte grupal El curtmetratge II 20% 
Actitud Comportament i treball a l’aula i assistència. 10% 

3a avaluació tema 3: Fem Publicitat 
Activitat Descripció Pes 
Treball individual Feines i activitats del folder personal 60% 
Projecte 5 Projecte grupal Promoció d’un producte 15% 
Projecte 6 Projecte grupal Ètica publicitària 15% 
Actitud Comportament i treball a l’aula i assistència. 10% 

 

Temporització: El temes s’aniran desenvolupant per avaluació tal i com 
s’exposa en els quadres anteriors. De manera transversal també tractarem el 
tema de la identitat digital en diferents moments del curs i aplicat a cada tema 
en qüestió.  

Unitats del contingut del curs 
 

1. FEM PERIODISME 
 

● Els gèneres periodístics 
● Els mitjans de comunicació (ràdio, televisió i plataformes digitals) 
● L’ètica periodística 
● Els productes periodístics (reportatge i la crònica) 
● La Sostenibilitat i la perspectiva de gènere a l’àmbit periodístic. 
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2. FEM CINEMA 
 

● Introducció a la història del cinema 
● El llenguatge cinematogràfic 
● Fonaments tècnics del cinema 
● Composició i muntatge 
● Gèneres cinematogràfics 

 
3. FEM PUBLICITAT 
 

● Els conceptes bàsics de publicitat 
● Les funcions del llenguatge publicitari 
● La publicitat tradicional i les noves formes de publicitat 
● Estereotips i discriminació publicitària. 
● Publicitat a les xarxes socials 

 

Elements extraordinaris que permeten obtenir una 
millor qualificació 
Trimestralment es pot proposar alguna activitat individual voluntària.. 

Càlcul de la nota final de la matèria 
 
NOTA final de la matèria=MITJANA NOTA AVALUACIONS  segons els 
percentatges establerts a l’apartat anterior.  
 
Entenent que és una matèria eminenment pràctica, és obligatori 
participar i entregar els projectes, així com les diferents feines i treballs 
personals de classe al llarg del trimestre.  
 
En tots els projectes i exercicis pràctics es restarà 0,1 punts per cada errada 
ortogràfica greu o vocabulari específic de la matèria inadequat, fins a un màxim 
de 2 punts per examen o exercici. 
 
La nota de treball individual es podrà veure alterada negativament per les 
reiterades faltes d’assistència i/o per no entregar i/o no realitzar les pràctiques 
i treballs en el temps fixat. 

Recuperació 

La recuperació durant el curs 
Avaluació Activitats de recuperació Qualificació
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1a Lliurament dels treballs i projectes suspesos, i/o elaboració d’una 
pràctica conceptual. 

5 

2a Lliurament dels treballs i projectes suspesos, i/o elaboració d’una 
pràctica conceptual. 

5 

3a Lliurament dels treballs i projectes suspesos, i/o elaboració d’una 
pràctica conceptual. 

5 

Extraordinària1 
Activitat Descripció Pes 
Examen Examen pràctic-teòric de totes les unitats. Per 

aprovar serà obligatori la  presentació treballs i 
projectes pendents

100% 

 

 
1Setembre per a ESO i 1r de Batxillerat, Juny per a 2n de Batxillerat i Cicles 
Formatius. 


