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El Projecte d'educació en Comunicació, tracta de ser una eina per a 
respondre a les demandes més actuals davant les quals ens trobem.  
 

Vivim a la societat de la informació i  de la comunicació la qual cosa vol 
dir que de forma contínua i quotidiana ens enfrontem a diferents codis que 
hem d'interpretar i desxifrar, i òbviament no són neutrals, estan carregats 
d'ideologies, interessos i  intencions, és per això que com a ciutadans/es del 
present hem de saber que hi ha darrere de tot el que se'ns presenta i a la 
vegada saber utilitzar els recursos que van sorgint per crear i ser 
protagonistes de l'intercanvi de coneixements que tan ràpidament es dóna. 
 

L'educació ja no es limita tan sols a alfabetitzar als xiquets/es com 
tradicionalment coneixíem, la "m" amb la "a", "mà", sinó que també s'ha 
d'encarregar ara de l'alfabetització digital. 
 
Es tracta de preparar als menors davant dels mitjans de comunicació (TV, 
Internet, Ràdio, Premsa Escrita,…), amb una interpretació crítica de la 
realitat, perquè no siguen enganyats i manipulats, per que siguen lliures i no 
decideixen per ells o s'aprofiten d'ells/es de cap de les maneres. 
 

La creativitat i el pensament crític són els elements a través dels quals 
volem fomentar este treball, perquè com s'ha demostrat són fonamentals per 
trobar respostes davant els problemes de la vida, ens ajuden a resoldre 
conflictes i per tant a ser més feliços, que és finalment l'últim objectiu que 
tenim els humans. 
 

Perquè es puga dur a terme una bona alfabetització digital s'utilitzarà una 
metodologia pràctica, activa, participativa, reflexiva, i molt dinàmica. Volem 
que els xiquets/es participen i siguen els propis creadors de la cadena 
informativa i del coneixement.  
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Beneficis que obtindran els participants a partir d’aquest projecte 
Aprendre d’una manera divertida, dinàmica i pràctica. 
Augmentar les possibilitats expressives a través de diferents ferramentes 
comunicatives. 
Experimentar les ciències de manera transversal: matemàtiques, mecànica, 
astronomia,... 
Reforçar la lectoescritura amb unes activitats 
sumament estimulants i lúdiques. 
Estar en contacte amb l’electrònica. 
Conèixer a trets generals el que hi ha darrere de la 
societat de la informació. 
Saber interpretar els missatges televisius, de radio, 
d’Internet, de Premsa Escrita i de la resta de mitjans 
comunicatius. 
Ser els protagonistes i creadors dels propis 
missatges audiovisuals i escrits. 
Utilització d’eines audiovisuals i coneixement de 
les seues funcions i finalitats. 
 

Dirigit a 

alumnat de 2n i 3er cicle de Primària, així com d'ESO i Batxiller. 
 

Temporalització 
Dos possibilitats de desenvolupament d'activitat: 
1 Activitat monogràfica a desenvolupar en una jornada temàtica (3/4 jornades de 2 
hores). Destinada a Centres Escolars (semana cultural, activitat de reforç…),  
Associacions, Ajuntaments (projectes culturals, Tv/Radio Local…) etc. 
2 Activitat setmanal durant el curs escolar d’ Octubre a Maig. Horaris a convindre 
segons necessitats i formació de grups. 1 o 2 hores setmanals. 
 Ràtios: Mínim 10 participants per monitor-educador/a 
  Màxim 20 participants per monitor-educador/a 

- Els  Horaris seran a convindre segons  necessitats i formació de grups. 
 

Metodologia  
La metodologia a dur a terme serà molt pràctica, dinàmica, reflexiva, i 
creativa, on els xiquets/es seran els principals protagonistes. 
Les activitats s’adaptaran a les condicions, interessos i capacitats de cada 
subjecte. 
En primer lloc es donaran uns coneixements base i a continuació es posaran 
en pràctica, tot de manera molt dinàmica, doncs el nostre objectiu és que 
aprenguen mentre s’ho passen d’allò més bé. 
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Objectius Generals 
Alfabetitzar digitalment. 
Donar ferramentes materials i intel·lectuals als infants per 
a que siguen els propis creadors del seu món digital. 
Educar críticament i de manera creativa als xiquets/es, a 
través de la diversió i el joc. 
Mostrar les possibilitats existents al món actual per comunicar-se i fer saber 
que amaguen aquestes. 

Objectius Específics  
Desenvolupar les capacitats de relació i expressió individuals i en grup. 
Evitar la manipulació mediàtica dels més menuts. 
Fer comprendre als xiquets/es la importància del coneixement de les 
ferramentes i funcions audiovisuals, així com de l'enorme poder que 
posseeixen. 
Fer de les eines audiovisuals una eina per interaccionar amb el món que els 
envolta de manera positiva i prevenint riscos. 
Facilitar la comprensió de l’engranatge comunicatiu. 

 Materials i espais necessaris  
L’espai utilitzat serà un aula condicionada, amb material audiovisual  
(reproductors, canons, pantalles,...) i mobiliari quotidià (taules i cadires 
individuals mòbils). 
Segons del taller que es tracte es necessitarà més materials o menys. 

Continguts i sessions  
Els continguts que es desenvoluparan dependran del taller que es tracte, ja 
que aquest projecte engloba una gran varietat d’activitats i tallers a partir dels 
quals es pot escollir el més adient o interessant, segons les necessitats o 
interessos dels pares, mares i xiquets/es. 
A continuació es presenten els possibles tallers o activitats a desenvolupar: 

    CREATELE (TALLER DE TV I CINE) 

    RADIOJOVE (TALLER DE RADIO) 

    PREMSA‐ESCOLA (TALLER DE PERIODISME) 

    FEM UN CÒMIC (TALLER DE CREACIÓ DE CÓMICS) 
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CREA-TELE 

 En una societat on els mitjans de comunicació estan presents en l’activi-
tat quotidiana i a través de molts dispositius electrònics, és necessari conèixer 
la seua dinàmica i aprofitar les possibilitats de les noves tecnologies per crear 
continguts multimèdia. És per això, que el taller CreaTele lliura les eines ne-
cessàries, perquè els alumnes es familiaritzen amb el maneig de les càmeres 
de televisió i dominen el llenguatge dels mitjans de comunicació per a ser ca-
paços de crear continguts audiovisuals. Emprant com a metodologia el 
treball en equip i a través de jocs i dinàmiques divertides, es persegueix millo-
rar l’expressió oral i escrita i que l’alumnat expresse les seues pròpies idees i 
aprenga a contar allò que passa al seu voltant.  

Objectius: 
• Apropar-se al món de la televisió i de l’audiovisual de forma lúdica i didàcti-

ca per conèixer què hi ha darrere de les càmeres. 
• Oferir una experiència de treball en grup dirigida a ampliar el coneixement 

de les tècniques audiovisuals i el treball en equip com una ferramenta que 
serà de gran utilitat per al futur. 

• Perdre la por a posar-se davant d’una càmera. 
• Millorar l’expressió oral i escrita a través de la redacció de continguts pe-

riodístics. 
• Expressar les inquietuds a través del llenguatge audiovisual 
• Potenciar la creativitat dels alumnes i el desenvolupament del xiquet. 
• Presentar activitats atractives en què els alumnes es diverteixen al mateix 

temps que aprenen el funcionament dels mitjans de comunicació.  

 
Temporalització: Curs escolar d’Octubre a Maig. Horaris a convindre segons 
necessitats i formació de grups. 
Ràtios : Mínim 10 participants per monitor-educador/a 
  Màxim 20 participants per monitor-educador/a 
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Activitats: 
Aconseguirem perdre la por a posar-se davant d’una càmera a través de les següents 
sessions: 

-Exercicis per millorar la vocalització, aprendre a expressar-se davant la càmera. 
-Recerca d’informació en la xarxa 
-Redacció periodística de notícies reals i inventades. 
-Explicació del funcionament d’una càmera. 
-Explicació dels tipus de plànols i angles.  
-Elaboració d’un storyboard (esquema de gravació).  
-Realització d’entrevistes, directes, speechs, debats. 
-Gravació i edició de les peces audiovisuals. 
-Els alumnes practicaran els diferents papers en la confecció d’un informatiu 

(càmera, reporter, presentador, realitzador, etc.).  
-Al finalitzar el curs, els alumnes presentaran el seu treball en una projecció a 

l’escola. També es baralla la possibilitat de participar en els Premis Tirant Avant.  

Metodologia: 
La metodologia està basada principalment en el joc, sent participativa, 
on els xiquets i les xiquetes juguen un paper fonamental. Després d’una 
introducció teòrica bàsica sobre la redacció periodística, les activitats 
seguiran fonamentalment un procés pràctic, dinàmic i socialitzador. 
El monitor ofereix les ferramentes necessàries per a què els xiquets i les 
xiquetes siguen els protagonistes i decideixen què volen contar. 
No serà en cap moment ni impositiva, ni directiva, sinó que es buscarà 
la cooperació i l’aprenentatge mitjançant d’activitats lúdiques que 
estimulen la creativitat i el desenvolupament personal.  

Espai i Materials: 
L’espai ideal seria una aula del col·legi amb espai per treballar de 
manera conjunta. A més, ocasionalment seria necessària una aula 
d’informàtica amb un projector de vídeo. 
Tots els materials consumibles necessaris per a la realització de les 
activitat programades seran subministrats pel monitor o monitora. 

Avaluació L'avaluació serà contínua, concretant-se al finalitzar cada sessió en les reflexions que realitzarà el professor/monitor. La comunicació amb la família i tutor escolar es fa en esta activitat molt necessària. La valoració del procés d'aprenentatge ha de centrar-se en el seguiment de desenvolupament d’actituds, interessos, hàbits de treball,  grau de participación i adquisició de destreses específiques de l'activitat. 
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TALLER  RADIOJOVE 

Forcuin ofereix un taller de ràdio per a xiquets/es que pretén aprofundir en la 
importància de la comunicació des de l’edat infantil. A través de la ràdio i de la 
comunicació també es treballen valors com ara la solidaritat i el treball en 
equip. És necessari que els menuts siguen coneixedors de l’actualitat, des de 
l’àmbit local al més global i el taller de ràdio ho treballa d’una manera molt 
amena i divertida, especialment, amb pràctiques.  
La ràdio és la millor ferramenta per a que xiquets/es aprenguen a comunicar
-se i a comunicar, per agafar soltura en la parla i per a vèncer la timidesa.  
És un taller de ràdio concebut com un mitjà de servei públic (el comunica-
dor té responsabilitat amb cada informació que es difon per l’emissora). Al 
temps, aporta coneixements bàsics de com informar correctament cada mis-
satge. No és el mateix parlar d’un succés que informar sobre un esdeveniment 
polític, esportiu, cultural o festiu.  
El taller tindrà visibilitat  en les xarxes socials. Es crearà una espai en la xar-
xa Internet per donar a conèixer la iniciativa i per a que els xiquets/es partici-
pants aprenguen, precisament, la importància de la difusió de la noticia, per 
mitjà de tecnologia pod-cast. 

Objectius: 
• Comprendre discursos orals i escrits, adquirint domini i control sobre l'expressió 
verbal. Utilitzar recursos expressius, lingüístics i no lingüístics. 

• Expressar-se oralment i per escrit amb coherència i correcció... (Es tracta de 
refermar i aprofundir les macrohabilitats de parlar, escoltar i escriure). 

• Reconéixer i analitzar els elements i característiques dels mitjans de comunica-
ción en general i del medi radiofònic en particular. 

• Interpretar i produir textos literaris i d'intenció literària, orals i escrits, desen-
volupant la capacitat creativa. 

• Utilitzar la llengua com un instrument per a l'adquisició d'aprenentatges i la com-
prensió de la realitat. 

• Desenvolupar mètodes de busca d'informació manejant diverses fonts, escrites i 
orals. 

• Participar en les tasques de grup, en el treball en equip. 
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Temporalització: Curs escolar d’Octubre a Maig. Horaris a convindre segons 
necessitats i formació de grups. 
Ràtios : Mínim 10 participants per monitor-educador/a 
  Màxim 20 participants per monitor-educador/a 

Activitats: 
Aconseguirem perdre la por a posar-se davant d’una càmera a través de les següents 
sessions: 

-Exercicis per millorar la vocalització, aprendre a expressar-se davant el micro. 
-Recerca d’informació en la xarxa 
-Redacció periodística de notícies reals i inventades.  
-Elaboració d’un guió de programa.  
-Realització d’entrevistes, directes, debats. 
-Els alumnes practicaran els diferents papers en la confecció d’un informatiu 

(guionista, presentador, etc.). 
-Visita a emisora real de radio.  

Metodologia: 
La metodologia està basada principalment en el joc, sent participativa, 
on els xiquets i les xiquetes juguen un paper fonamental. Després d’una 
introducció teòrica bàsica sobre la redacció periodística, les activitats 
seguiran fonamentalment un procés pràctic, dinàmic i socialitzador. 
El monitor ofereix les ferramentes necessàries per a què els xiquets i les 
xiquetes siguen els protagonistes i decideixen què volen contar. 
No serà en cap moment ni impositiva, ni directiva, sinó que es buscarà 
la cooperació i l’aprenentatge mitjançant d’activitats lúdiques que 
estimulen la creativitat i el desenvolupament personal.  

Espai i Materials: 
L’espai ideal seria una aula del col·legi amb espai per treballar de 
manera conjunta. Tots els materials consumibles necessaris per a la 
realització de les activitat programades seran subministrats pel monitor 
o monitora. 

Avaluació L'avaluació serà contínua, concretant-se al finalitzar cada sessió en les reflexions que realitzarà el professor/monitor. La comunicació amb la família i tutor escolar es fa en esta activitat molt necessària. La valoració del procés d'aprenentatge ha de centrar-se en el seguiment de desenvolupament d’actituds, interessos, hàbits de treball,  grau de participación i adquisició de destreses específiques de l'activitat. 
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PREMSA-ESCOLA 

En el Taller de Premsa Escola els i les participants podran ser al mateix temps 
lectors de premsa escrita i creadors del seu propi diari, el qual redactaran, 
il·lustraran, editaran i distribuiran ells mateixos/es. La confecció d'este mitjà de 
comunicació els possibilita un acostament lúdic i plaent a la premsa escrita, a 
més de  reforçar l'hàbit lector, l'estímul investigador, la recerca d'informació 
i la possibilitat d'interpretar  la realitat adoptant postures crítiques i reflexives. 
 

Objectius: 
 

• Desenvolupar la competència lingüística pel que fa a gramàtica 
i ortografia. 

• Oferir una experiència de treball en equip dirigida a ampliar el 
coneixement de les tècniques audiovisuals. 
• Fomentar la lectura com a font de plaer, d'informació i 

d'aprenentatge, i augmentar la seua comprensió. Fer de la 
lectura un hàbit habitual que els resulte interessant i motivador 

• Expressar les inquietuds a través del llenguatge escrit i utilitzar-
ho correctament.  
• Potenciar la creativitat dels alumnes i el seu desenvolupament. 
• Presentar activitats atractives en què els alumnes es diverteixen 
al mateix temps que aprenen el funcionament dels mitjans de 
comunicació. 
• Valorar la premsa (escrita), per a entendre els seus missatges, 

la seua estructura i la seua composició gràfica, diferenciant un fet 
d'una opinió. 

• Treballar sobre l'actualitat informativa.  
• Estimular l'afany de recerca i investigació. 
• Realçar la importància de la premsa en la societat, i 

demostrar que el seu ús no és patrimoni exclusiu dels adults. 
• Manejar i conéixer diferents tipus de periòdics i revistes, 

impreses i digitals, per a veure els distints enfocaments d'una 
mateixa notícia. 
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Fem de Periodistes 

• Fomentar el sentit crític enfront dels 
missatges que transmeten els mitjans de 
comunicació. 
• Aprendre a expressar pensaments i 
opinions personals, debatre'ls en grup i 
plasmar-los per escrit.  
• Interpretar la realitat social i adoptar 
postures crítiques i constructives. 
• Descobrir el món de la comunicació a través d'Internet. 
• Reconéixer els textos publicitaris i la intencionalitat dels seus 
missatges. 
• Ampliar el vocabulari incorporant nous termes. 
• Millorar les destreses informàtiques. 
 

Temporalització: Curs escolar d’Octubre a Maig. Horaris a convindre segons 
necessitats i formació de grups. 
Ràtios : Mínim 10 participants per monitor-educador/a 
  Màxim 20 participants per monitor-educador/a 

 

Activitats: 
• Anàlisi de les seccions del 
periòdic. Per exemple, l’anàlisi de la 
portada on s'identificaran els elements que 
en ella coexistixen com la capçalera, títol i 
logotip, sumari de notícies, notícia principal 
del dia, imatge principal del dia, pié de foto, 
publicitat, etc. 
 

• Lectura comprensiva d'articles 
de premsa i realització d’activitats de 
comprensió de les mateixes. 

 

• Treballs d'Ortografia i Gramàtica (correccions, recerca de sinònims 
i antònims, accentuacions, busca de diftongs i hiats, etc). 
 

• Es duran a terme xicotetes redaccions a manera d'article de 
premsa seguint les pautes exigides per a tal efecte així com l'elaboració 
de publicitat. 
 

• Creació d’un Diari Escolar amb totes les seccions posibles (notícies, 
entrevistes, successos, esports, humor, passatemps…) amb treball de 
redacció, composició i maquetació amb eines informàtiques. 
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Fem de Periodistes 

Metodologia: 
La metodologia està basada principalment en la 
pràctica, sent participativa, on els xiquets i les xiquetes 
juguen un paper fonamental. Després d’una introducció 
teòrica bàsica sobre la redacció periodística, les 
activitats seguiran fonamentalment un procés pràctic, 
dinàmic i socialitzador. 
El monitor ofereix les ferramentes necessàries per a 
què els xiquets i les xiquetes siguen els protagonistes i decideixen què 
volen contar. 
No serà en cap moment ni impositiva, ni directiva, sinó que es buscarà 
la cooperació i l’aprenentatge mitjançant d’activitats lúdiques que 
estimulen la creativitat i el desenvolupament personal.  
 

Espai i Materials: 
L’espai ideal seria una aula del col·legi amb espai per treballar de 
manera conjunta. A més, ocasionalment seria necessària una aula 
d’informàtica encara que no és imprescindible. 
Utilitzarem periòdics de  divers tipus (nacionals, regionals, locals, 

especialitzats), revistes, ordinadors (amb 
internet per a veure  periòdics virtuals), 
càmeres fotogràfiques, gravadores digitals. 
 

Per a l'elaboració del periòdic de classe o 
de l'escola, farem ús d’ordinadors (per a  
buscar informació, escriure textos i 
dissenyar les pàgines), impressores i/o 
fotocopiadores, algun programa d'edició 
gràfica i material fungible (paper, grapes, 
pegament...). En cas de no poder utilitzar 

aula informática, el farem amb ordinadors portàtils. 
 

Tots els materials consumibles necessaris per a la realització de les 
activitat programades seran subministrats pel monitor o monitora. 
 

Avaluació  L'avaluació serà contínua, concretant-se al finalitzar cada sessió en les reflexions que realitzarà el professor/monitor. La comunicació amb la família i tutor escolar es fa en esta activitat molt necessària.  La valoració del procés d'aprenentatge ha de centrar-se en el seguiment de desenvolupament d’actituds, interessos, hàbits de treball,  grau de participación i adquisició de destreses específiques de l'activitat. 
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Fem Un Còmic 

Este taller és una extensió dels que, des de la revista Camacuc, se esten fent a 
les escoles i instituts valencians. Pretenem que els alumnes gaudisquen a l’hora 
que aprenguen a través del fascinant, ampli i ric món dels còmics.  
 
Amb variats exercicis i lectures els alumnes aprendran a expressar-se i gaudir 
més amb aquest gènere. El còmic i la seua pràctica està estretament relacionat 
amb les assignatures que imparteixen tal com la matemàtica, socials, llenguatge, 
etc... i és un medi fantàstic per a treballar temes transversals i educació en 
valors. 
Treballarem la lectura i la comprensió lectora, Descobrirem històries, Les 
dibuixarem i enquadernarem. Pintarem, composarem, aprendrem a expressar-
nos amb els materials, Farem exposicions, I descobrirem un infinit passatemps 
didàctic. 

Objectius: 
• Gaudir d’una activitat divertida. 
• Conèixer les possibilitats expresives del dibuix/pintura/còmic i utilitzar-

les per a crear treballs personals i en equip 
• Fomentar la lecto-escritura. 
• Desenvolupar tècniques i mètodes de treball 
 

DIRIGIT A: 

Grups de 2º i 3er Cicle de Primaria i 1er Cicle ESO. 
 

Temporalització: Curs escolar d’Octubre a Maig. Horaris a convindre segons 
necessitats i formació de grups. 
Ràtios : Mínim 10 participants per monitor-educador/a 
  Màxim 20 participants per monitor-educador/a 
 



activitats extraescolars i complementàries 

 
 

Telèfon: 96 345 92 67 
Correo: forcuin@forcuin.com 

C/ Mestre Bagant, 19 baix 
46015 - València 

www.forcuin.com 
 

Activitats i continguts: 
Els continguts quedaran repartits i ordenats de forma significativa tenint en compte 
que es tracten de sessions d’una hora setmanals. 
El transcurs i ordenació d’aquests es poden recollir amb tres grans blocs:  Dibuix,  
Color i Còmic 

L’alumnat gaudirà de la plàstica i l’expressió artística de forma relaxada i lúdica. Així 
també llegirà i descobrirà contes i relats nous que formaran part del seu imaginari 

personal augmentant la seua capacitat lectora. La pràctica de la creació 
d’històries il·lustrades fomenta el pensament divergent i l’originalitat, així com 
també l’aprenentatge involuntari a través del gaudir.  
Metodologia: 
La metodologia a seguir serà lúdica i participativa. Es fomentarà 
l’aprenentatge significatiu, així com la capacitat autodidacta de tot 
l’alumnat i l’avaluació participativa. 
Predominaran les activitats pràctiques que aniran 
acompanyades d’exemples i explicacions sempre amb la intenció 
de despertar la curiositat, l'interés i fomentar el treball. 

Espai i Materials: 
L’espai ideal seria una aula del col·legi amb espai per treballar de 
manera conjunta. 
Tots els materials consumibles necessaris per a 
la realització de les activitat programades 
seran subministrats pel monitor o monitora. 
 

Avaluació L'avaluació se centrarà en si s'ha aconseguit crear l'hàbit; a més s'haurà de tindre en compte la progressió dels alumnes, individual i col·lectivament.   

Fem Un Còmic 

Veu baixa Pensament... 

Diàleg CRIT 

1. Dibuix:  
Estudi de la forma i la re-
presentació. 
Còpia. 
Caricatures. 
Dibuix de model i del natu-
ral. 
Tècnica i tècniques. 
Aprendre a mirar. 
Apreciació de dibuixos i 
obres. 
Expressió. 

2. Color: 
Llum i volum. 
Simbologia. 
Barretxes,  games i fabrica-
ció de colors. 
Tècniques de color. 
Pintura de model i del natu-
ral. 
 
 
 
 

3. Còmic: 
Lectura. 
Narrativitat. 
Composició. 
Tècniques de treball. 
Expressió. 
Enquadernació. 
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