LA TELEVISIO. VISIO
PRACTICA I CRITICA
Burdeus, juny 2014

Un centre transfronterer que proposa una formació innovadora
La Casa de la Ràdio i la
Televisió
és
un
centre
transfronterer de formació en
ràdio i televisió, l’únic de les
seves característiques. La seva
seu es troba a Burdeus i les
seves activitats s’estenen per
l’anomenat Sud-Oest francès (les
regions
d’Aquitània,
Migdia
Pirineus i Llenguadoc Rosselló),
Catalunya, Euskadi, Navarra,
Aragó i el Principat d’Andorra.
La nostra entitat té subscrits acords de col·laboració amb institucions com el
Ministeri d’Educació Nacional de França o l’Ajuntament de Barcelona, a
través del Consell de Coordinació Pedagògica o de l’Espai Jove La Fontana,
així com amb entitats culturals com l’Instituto Cervantes de Burdeus.
Aquestes col·laboracions ens permeten arribar més i millor a tots els centres
escolars i entitats juvenils dins del nostre radio d’acció transfronterer.
La Casa de la Ràdio i la Televisió ha el·laborat un circuit formatiu que proposa
una aproximació pràctica a l’àmbit audiovisual gràcies a un estudi de televisió
professional que posem a disposició dels alumnes al nostre espai temàtic de
Samazan (França), a la seu de l’Instituto Cervantes a Burdeus, a l’auditori de
l’Espai Jove Fontana de Barcelona o a les instal·lacions dels centres educatius
que ens ho demanen. Aquest circuit és el resultat i l’evolució del taller l’atelier
« Sortim a la tele » que hem estat proposant – i seguim proposant- als
centrescentres escolars des de gener de 2009. « La televisió. Visió pràctica
i crítica » permet descobrir
totes les eines i elements
necessaris per a la producción
d’un programa de televisió
seguint un mètode propi
interactiu de sensibilització dels
alumnes cap al gènere de la
creació i difusió de continguts
audiovisuals. Personal propi de
la Casa de la Ràdio i la
Televisió realitza aquests tallers
en català, castellà, anglés i/o
francès.

Quatre tallers possibles
En funció de les necessitats i objectius de cada establiment escolar, proposem
quatre tallers diferents :
•

Taller « Sortim a la tele » : Els
alumnes fan seu un plató de
televisió, en descobreixen els
aparells (telepròmpter, chroma
key...) i presenten formats
diversos

•

Taller « Grans personatges
d’ahir i d’avui » : Elaboració de
continguts en un plató al voltant
d’un personatge d’ahir o d’avui
amb recursos diversos (textos,
fotos , vídeos)

•

Taller « Televisió i periodisme
on-line » : Selecció, presentació
i tractament de la informació.

•

Taller « La ràdio i la
televisió , testimonis de la
Història » : El paper dels
mitjans de comunicació
audiovisuals en moments
històrics dels darrers cent anys.

Públic destinatari
Aquest projecte s’adreça a tots els centres escolars, de tots els nivells. A
alumnes d’entre 8 i 18 anys. Pot servir per preparar o per reforçar un projecte
de classe sobre els mitjans de comunicació, la televisió o qualsevol tipus de
pràctiques audiovisuals. Pot
servir també de punt de
partida
d’un
projecte
multidisciplinar
a
on
convergeixin, per exemple, la
Història, els idiomes o la
utilització d’internet.
La televisió és el mitjà de
comunicació de masses per
excel·lència.
L’únic
que

permet utilitzar la imatge, el moviment, el color i el so. I tot això li atorga a
qualesevol contingut televisiu un poder gairebé màgic, fortament persuassiu.
En qualsevol dels nostres quatre
tallers, la televisió i la descoberta del
que no es veu a través de la petita
pantalla es converteixen en una eina
a disposició dels alumnes. En un
mètode pedagògic, de fet. Amb les
càmeres, el telepròmpter, el fons
virtual, etc. aconseguirem tractar
qualsevol tema , en farem un
contingut, practicarem i millorarem
la
comunicació
personal
dels
alumnes i reforçarem l’aprenentatge del tema escollit. Cada taller té una durada
d’entre dues hores i mitja i tres hores.
Un plató professional de televisió posat a disposició dels alumnes
La Casa de la Ràdio i la Televisió
disposa d'un equipament tècnic
complet de producció audiovisual
per a la realització dels tallers (de 4
a 6 càmeres, dos telepròmpters,
mesclador digital d’imatge, chroma
key (fons verd), diversos focus,
micròfons, sala de maquillatge...).
Els mitjans tècnics de què disposen
tots els tallers són professionals i
els seus formadors, experimentats.
Llocs de realització dels tallers
Els nostres tallers de televisió es
poden dur a terme a les
instal·lacions dels centres escolars
que ho desitgin, a on muntarem
el nostre plató (la imatge de
l’esquerra ens mostra l’estudi
instal·lat a la sala polivalent d’un
institut, l’abril de
2014). Les
condicions necessàries són que
l’espai, a ser possible, no tingui
menys de 40 metres quadrats;
que
tingui
una
lleugera
insonorització o aïllament acústic

respecte a espais sorollosos propers i que estigui disponible per al muntatge del
plató la vigília a la tarda (el temps de muntatge no és inferior a tres hores).
Els nostres tallers de televisió també es poden realitzar a l’auditori de l’Espai
Jove La Fontana de Barcelona (imatge inferior). L’avantatge d’aquest espai és
que la realització del taller implica una sortida de l’establiment (si és això el que
desitja el professorat) i que el plató adquireix unes dimensions més grans i un
aspecte més impressionant. L’avantatge de la instal·lació del plató al centre
escolar és que els alumnes no s’han de moure; que no hi ha despeses de
transport, i que fins a tres grups es poden beneficiar en un sol dia de l’activitat.

Tarifa dels tallers
La tarifa de realització dels tallers és de 750,00 €. Els quatre tallers tenen el
mateix preu i contemplen les dues possibilitats següents:
•

Rebre dos grups de fins a 25 alumnes cadascun en una mateixa jornada
a l’auditori-plató de l’Espai Jove La Fontana

•

Rebre dos grups en una mateixa jornada al plató instal·lat al vostre
centre escolar.

Per a més informació, podeu contacteu-nos per correu-electrònic a:
E-mail : direccio@casaradiotv.com
També podeu trucar a la responsable d’activitats pedagògiques, Lídia Nadal:
Tel: 635 25 84 66
Tel: +33 547859361

