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QUÈ CREIEM

La comunicació és una eina per conèixer i
fa possible les condicions que permeten i
acceleren el progrés social.

QUÈ VOLEM

*Generar una mirada comprensiva sobre els
canvis i les tendències socials, sobretot en allò
relacionat amb la comunicació i el periodisme.
*Desenvolupar línies de transferència i extensió
del coneixement adaptades a les diverses
audiències: professionals de la comunicació, de
la docència, pares i mares, joves o infants.
*Identificar problemes comunicatius i
desenvolupar solucions i projectes a partir de
la innovació comunicativa.
*Treballar sobre el terreny i establir relacions
amb el context real de les persones.

A QUI ENS ADRECEM

*Centres educatius
que volen integrar a la seva
proposta la mirada crítica en
comunicació i cultura.

*Associacions
ciutadanes
que incorporen la comunicació
com una estratègia de
vinculació i d’intervenció en el
seu context social.

*Empreses
que conceben la
comunicació com un
recurs metodològic i de
recerca.

*Institucions públiques
i privades
interessades a empoderar
la ciutadania a través de la
comunicació i la cultura.

Proj. ‘Retrats Circulars’
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PROPOSTA 1

FES (O MILLORA) UN DIARI
O REVISTA A LA TEVA ESCOLA
(16 hores)
(4 matins de 4 hores, al llarg d’un mes)
El taller s’adreça a escoles i instituts que ja tenen una
publicació o pensen crear-ne una. Al llarg del taller,
s’encoratja els alumnes a narrar els seus barris, les seves
ciutats i els temes que els preocupen i a experimentar
en les formes de narració periodística. A més també
s’exposen les bases de què significa el dret de la
informació i la necessitat que ells, com a ciutadans,
el reclamin.

PROPOSTA 2

PERIODISTA PER UN DIA
(12 hores | 6 sessions de 2h)
(4h d’intensiu: un matí escolar)
(Altres possibles formats en mòduls de 2h
en 4 sessions | 8 hores)
Taller de recursos i habilitats per a la comprensió, l’edició
i l’escriptura de textos. L’activitat pretén apropar la
tasca dels periodistes als adolescents per tal promoure
una reflexió crítica envers la comunicació. L’objectiu és
fomentar les seves capacitats de comprensió, escriptura
i edició de textos. Al final de la sessió volem que els
participants puguin respondre’s: com es construeixen els
relats dels mitjans?

Taller amb el professor David Vidal
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PROPOSTA 3

PROPOSTA 6

DIR-HO TOT I DIR-HO BÉ:
TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I
RETÒRICA PER A LA PERSUASIÓ

PODCASTING I RÀDIO
CREATIVA

(8 hores | 4 sessions de 2h)

Dirigit a totes aquelles persones que vulguin conèixer
i experimentar amb el llenguatge radiofònic. El curs
proposa incentivar els participants a jugar amb textos
i a produir relats propis, per ser gravats i escoltats en
classe a través de la ràdio i que posteriorment es poden
compartir a través del podcasting. El taller proporcionarà
els recursos necessaris per fomentar la creativitat, el
desenvolupament d’idees, el treball individual i en equip i
les eines per trobar-se amb la seva veu.

Com fer-ho perquè ens escoltin i ens facin cas? ¿Com
evitar la por escènica? El primer pas per aprendre a
comunicar no és saber què volem dir, sinó conèixer
què volen escoltar els altres. L’èxit de qualsevol
projecte, empresa… o acció, per petita que sigui,
descansa majoritàriament sobre les nostres aptituds
comunicatives. El taller, fonamentalment pràctic,
desenvolupa una petita part teòrica –la de la Retòrica
clàssica– que creix amb les dinàmiques de treball a
l’aula, un treball que emfasitza en la importància de la
comunicació en la gestió i la resolució dels conflictes i
en els lideratges compartits.

PROPOSTA 4

GUIÓ D’ENTRETENIMENT
(8 hores | 2 sessions de 4h)
Com funciona un programa d’entreteniment? Com
es fa una escaleta? Com s’estructura un equip de
guió? Com són les reunions de guionistes? Què fa un
guionista durant un programa en directe? En aquest
taller els alumnes podran aprendre de primera mà
com és el treball creatiu en un programa de televisió
d’entreteniment en les seves diferents fases. Els alumnes
coneixeran, a través d’exemples reals, el treball creatiu
que hi ha rere les càmeres en programes de prime-time,
de late night, divulgatius i d’entreteniment factual. La
classe comptarà, en la part pràctica, d’un brainstorming
de continguts per a un programa de televisió.

(12 hores | 6 sessions de 2h)

PROPOSTA 5

GRAMÀTICA AUDIOVISUAL I
EDICIÓ VIDEOGRÀFICA
(12 hores | 6 sessions de 2h)
El curs pretén aproximar a l’alumne al llenguatge
audiovisual amb els seus respectius efectes dramàtics
i forma de construcció de la realitat i la ficció. Les
sessions estaran centrades en el llenguatge audiovisual
(cinema, televisió, youtube), no fotogràfic. En finalitzar
el curs, l’alumne ha de poder construir una peça
audiovisual posant en pràctica la semàntica i la sintaxi
de la imatge en moviment d’una forma creativa.
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PROPOSTA 7

SOM PARES I MESTRES
DE NATIUS DIGITALS
(12 hores | 6 sessions de 2h)
Facebook, Twitter, Tuenti, Whatsapp, l’univers digital
forma part de la vida dels nens i adolescents. Ser pare
o docent d’un nadiu digital suposa obrir la mirada als
aspectes positius i negatius d’aquests nous mitjans
i implicar-se per dotar, primer, de sentit comú l’ús
d’aquestes eines i, segon, de responsabilitat. En el
positiu, està la connexió, la possibilitat d’interaccionar
amb diferents cultures. En el negatiu, des de l’allau
d’informació que ens porta a pensar què és adequat i
què no fins a delictes com el ciberbullying o l’assetjament
sexual. Aquest taller va dirigit a pares i docents que
estiguin interessats a comunicar-se amb els nens i
adolescents per generar un treball en equip amb ells.

PROPOSTA 8

DETECTAR I EVITAR
LES FAKE NEWS
(4 hores | 2 sessions)
On es localitza informació? Quines fonts són fiables?
Com establim criteris de fiabilitat? El taller experimenta
amb la informació que hi ha disponible a la xarxa i
aporta elements de pensament crític i estratègies per
interpretar aquesta informació.

Projecte d’alfaberització de ‘Presó de dones’
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PROPOSTA 9

CRÒNICA PERIODÍSTICA
DE LA VIDA QUOTIDIANA:
SORTIM AL CARRER
(12 hores | 6 sessions de 2h)
El cronista és aquell que sap mirar, sap escoltar, sap
interpretar i sap escriure allò que ha viscut. La crònica
implica que el cronista surti al carrer, parli amb la gent,
pregunti, miri, escolti, observi i prengui notes. Aquest
taller està dirigit a persones curioses que tenen ganes
d’explicar allò que passa al seu voltant i que s’atreveixen
a experimentar amb les persones i els fets del seu
voltant i amb l’escriptura. El taller té com objectiu
general dotar dels coneixements bàsics dels aspectes
necessaris per tot aquell que estigui interessat en
buscar, investigar i escriure allò que passa al seu voltant.

PROPOSTA 10

¿QUI DECIDEIX QUÈ ÉS
NOTÍCIA? DECONSTRUCCIÓ DE
L’AGENDA PERIODÍSTICA
(12 hores | 6 sessions de 2h)
Aquest taller proposa una mirada crítica a l’agenda
dels mitjans i genera les bases perquè els participants
aprenguin a llegir entre línies les decisions que hi ha
darrere de la publicació de la informació. Proposem un
seminari de treball pràctic en el qual aprendrem quins
temes són invisibles per als mitjans, quines decisions
marquen la publicació d’una portada i com es construeix
una informació. En equip, i després d’un debat de grup,
generarem una altra agenda possible.

PROPOSTA 11

TALLER PRÀCTIC DE
FOTOGRAFIA I INSTAGRAM
(6 hores)
Taller pràctic de fotografia i Instagram. Quins perills
planteja l’Instagram? Quines oportunitats brinda?
Les xarxes socials poden convertir-se en eines de
comunicació directes, horitzontals i amb una estratègia
comunicativa pròpia, però també comporten polèmiques
i problemes dels que ens hem de saber protegir. En
aquest taller aprendràs a gestionar aquesta xarxa social i
a construir la teva mirada fotogràfica sobre la realitat que
ens envolta, amb sortida fotogràfica pel barri inclosa!

ENS TOCA DUBTAR

Per a més informació:
hola@revistaderiva.com
Gerardo Santos | 650 66 78 65

www.revistaderiva.com

