
 
Mòdul d’aprofundiment:  

creació audiovisual i acció comunitària 

 
A càrrec de: Associació per a Joves TEB, Cooperativa ETCS i Teleduca. Educació i 
Comunicació SCP 

 
objectius  

1. Apuntar els marcs teòrics que conflueixen en l’àmbit d’actuació format per la 
creació audiovisual i l’acció comunitària. 

2. Analitzar i intercanviar experiències de creació audiovisual participativa i acció 
comunitària.  

3. Establir dinàmiques de facilitació de grups, metodologies participatives i 
tècniques d’anàlisi crítica adequades als processos de creació audiovisual 
d’acció comunitària. 

4. Experimentar de forma vivencial les diferents fases (guió, gravació, edició i 
difusió) d’un procés de creació audiovisual com a eina d’acció comunitària. 

descripció 

Aquest curs ofereix eines per incorporar la creació audiovisual en el treball comunitari, 
com a recurs expressiu, pràctica artística i experiència participativa. Us acompanyarà a 
fer possible que cada col·lectiu social amb qui treballeu pugui explicar la seva història, 
aprofundint en el llenguatge i les narratives audiovisuals. Donarà compte d'experiències 
concretes però també s'endinsarà a viure una pràctica en primera persona, des del guió 
fins a la postproducció i difusió, passant per la gravació i el muntatge. 

durada i horari 

 30h.  
 Dues setmanes com a escola d’estiu 2017 d’Artibarri: 

o Dimarts 4, dimecres 5 i dijous 6 de juliol de 9h a 14h. Lloc: Grup ECOS C/ 
Casp, 43, baixos. Barcelona 

o Dimarts 11, dimecres 12 i dijous 13 de juliol de 9h a 14h. Lloc: El Teb C/ dels 
Salvador, 6, baixos. Barcelona 

continguts 
 
Dimarts 4 de juliol 
1a sessió. Grup ECOS (C/ Casp, 43, baixos, Barcelona). 
 Presentació del curs. Marc teòric sobre creació audiovisual i acció comunitària (3h). 
 Facilitació i dinàmiques de grups. Metodologies participatives i tècniques d’anàlisi 

crítica (2h). 



Dimecres 5 de juliol 
2a sessió. Grup ECOS (C/ Casp, 43, baixos, Barcelona). 

 Intercanvi d’experiències de creació audiovisual participativa i acció comunitària 
(3h).  

 Llenguatge i narrativa audiovisual. Reflexions al voltant de l’acció comunitària (2h). 
 

Dijous 6 de juliol 
3a. sessió. Grup ECOS (C/ Casp, 43, baixos, Barcelona). 

 Procés de creació d’un guió participatiu des de la perspectiva de l’acció 
comunitària acció (2,5hs). 

 Pràctiques d’enregistrament i metodologies col·laboratives de creació audiovisual 
(2,5hs). 

 
Dimarts 11 de juliol 
4a sessió. El Teb (C/ dels Salvador, 6, baixos, Barcelona). 

 Teoria i pràctica del muntatge audiovisual, oportunitats i reptes de les dinàmiques 
participatives (5h).  

 
Dimecres 12 de juliol 
5a sessió. El Teb (C/ dels Salvador, 6, baixos, Barcelona). 

 Pràctica del muntatge audiovisual, oportunitats i reptes de les dinàmiques 
participatives (2h). 

 El treball del so en el procés de muntatge audiovisual (3h).  
 
Dijous 13 de juliol 
6a sessió. El Teb (C/ dels Salvador, 6, baixos, Barcelona). 

 Teoria i pràctica de postproducció, exportació, publicació i difusió de peces 
audiovisuals (2,5h).  

 Tècniques d’avaluació i formes de relat del procés de creació audiovisual i acció 
comunitària (1h). 

 Avaluació participada i recull d’aprenentatges (1h).  
 


