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TREBALLS DE CREACIÓ AUDIOVISUAL 
 
 
El curs 2006/07 EMAV signa el seu compromís amb la sostenibilitat mitjançant el 
Projecte d’Agenda 21 Escolar A21E actualment Barcelona Escoles + Sostenibles BcnE+S.   
 
És a partir del curs 2008/09 que amb l’objectiu d’afavorir el foment de la democràcia, 
la tolerància, la cura del medi ambient i la sostenibilitat, EMAV decideix: “Recolzar i 
valorar aquells treballs de vídeo, fotografia i multimèdia relacionats amb la 
sostenibilitat i/o amb contingut social” 
 
Entenem que la sostenibilitat pot ser la idea principal del treball però també valorem 
aquells  treballs realitzats amb la intencionalitat d’afavorir o reflexionar al voltant de 
la qualitat de vida i imaginar i construir un món millor i més sostenible.  
 
 
 
 
CURS 2007-2008 
 
 
Presentem a l’Intercanvi d’experiències de l’acte de Cloenda de l’A21E el crèdit de síntesi: 
 
 “Tal fareu, Tal Trobareu!.”  

Vídeo de 15 minuts sobre “El maltractament de l’home envers la terra i la 
venjança del planeta cap a  l’home”. 
Angi González i Cris Lafront de 2n curs de Producció i Xesco Palos i Marta 
Torreblanca de 2n curs d’Imatge. 
 

 
 

 
CURS 2008-2009 
 
Subvencionem els següents Crèdits de Síntesi : 
 
 

• “El libro de cocina que nos merecemos”: 
Edició d’un llibre de cuina que pretén fer una crítica al menjar ràpid: 60€ 
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• “Las entrañables Cabañas de Josep Pujiula”:  

La principal intenció d’aquest documental és fer reflexionar a l’espectador 
sobre l’ètica d’avui en dia, els valors personals i sobre el què els importa al 
nostres governants, els diners o les persones?.: 100€ 
 

• “Documental sobre els sentits”:  
Sèrie documental sobre les alteracions dels sentits.  
Vol retratar la vida de diferents persones que pateixen aquestes alteracions en 
el seu quefer diari.: 80€ 
 

• “Falso documental”:  
Pretén fer “una ullada sobre el gènere/comportament humà ( rutines, relacions 
socials..) donant-li un tractament de tipus National Geographic”.:100€ 
 

 L’escola va decidir presentar en el marc de l’Acte de Cloenda de l’A21E en 
l’espai de l’Intercanvi d’experiències de l’A21E “El libro de cocina que nos 
merecemos” però en el darrer moment no van poder assistir a l’acte. 

 
 
 
CURS 2009-2010 
 
 
Subvencionem els següents Crèdits de Síntesi amb la quantitat de 100€ cadascun: 
 

• “StOpMOoU” 
Web i Curt de  StopMotion  (tècnica d’animació). 
Tracta el tema del bulling a un nen.  
La creació dels personatges i els espais parteixen d’una “filosofia de reciclatge i 
d’aprofitament”. El tema té relació amb el benestar de les persones.  
 

• “Arts i Oficis”  
Documental. Els oficis artesanals des del punt de vista de dues generacions, la 
rudimentària i la tecnològica, amb la finalitat de trobar un punt d’unió a 
temporal. L’objectiu és realitzar el documental “des d’una perspectiva sensible i 
respectuosa” i amb un “missatge d’integració generacional”  
 

• “La meva vida als teus ulls” 
Documental. Volen mostrar com és la vida de dos nens amb discapacitat. 
L’objectiu i finalitat del projecte és “que la societat doni més importància i 
valori aquest tema” i sigui de “utilitat de caràcter social i educatiu”.  
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Premiem els següents Treballs de Multimèdia amb 50€ cadascun:  
 

• “Gu sortu ginen enbor beretik sortuku dira besteak” 
• “Units podem canviar el mon” 

Els dos treballs  fan referència a “La Pau i la Sostenibilitat” 
 

“L’animació d’Andoni García de 1r curs de Realització Multimèdia ha estat realitzada a 
partir de fotografies pròpies i mitjançant la tècnica de StopMotion.” 

 
 
Andoni García:  
“Gu sortu ginen enbor beretik sortuko dira besteak”   
(“Del mateix tronc del que vam néixer nosaltres naixeran altres branques joves que 
continuaran la lluita)  

 
 
 
“L’animació de la Diana Miranda de 2n. curs de Realització Multimèdia, ha partit d'un 
tema com a motor generador d'idees: el foment de la cultura de la pau i la 
sostenibilitat del planeta.”  
 
 

Diana Miranda:  
      “Units podem canviar el món”  
 
 
Presentem a l’Intercanvi d’experiències de l’acte de Cloenda de l’A21E els  següents Crèdits de 
Síntesi i Treball multimèdia: 
 
 “StOpMOoU”  
 “Gu sortu ginen enbor beretik sortuku dira besteak” 

 
 
 
 
Presentació dels treballs a càrrec de Judith Camañes i Anna Caellas  i  l’Andoni García, 
respectivament. 
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CURS 2010-2011 
 
 
Subvencionem els següents Crèdits de Síntesi amb la quantitat de 100€ cadascun: 
 

•  “D’ORG” 
Campanya publicitària emmarcada per un Spot publicitari, pàgina web i 
esdeveniment el dia 1 de juny 2011 (primer dimecres de juny dia del donant) 
amb l’objectiu de sensibilitzar a la població sobre la donació d’òrgans.  
 

•  “Mirada alternativa” 
Documental, pàgina web i exposició fotogràfica. 
Parteix d’un grup alternatiu que realitza el seu projecte social i ecològic sense 
cap ànim de lucre i de manera auto-gestionada. Aquest treball pretén fer una 
crítica social i fer arribar el missatge que viure d'una altra manera en la societat 
actual és possible.  

 
 
Subvencionem els següents Treballs amb la quantitat de 75€ cadascun: 
 

• “L’aigua, recurs de vida”  
Treball fotogràfic i exposició a la Capella de Sta. Àgueda d’un grup d’alumnes 
de 2n d’Imatge. 
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• “Fàbriques i espais en desús”  
Han fotografiat espais i objectes amb la intenció d’expressar la degradació dels 
espais a causa de la deixadesa. Conté intencionalitat crítica. 
Les fotografies han estat exposades durant aquest curs a l’espai Jove La 
Fontana i a la Nau Ivanow. 

 
• “Estalvi energètic” 

Treball en format multimèdia de l’alumna  Carla Minguella Faura. 

Subvencionem els següents curts de multimèdia amb la quantitat de 15€ cadascun: 
 
• “Utilització responsable de l’aigua” de l’Adrià Pastor i l’Alejandro del Moral 
• “Medi ambient” d’en Toni Milàn 
• “L’escalfament a l’àrtic” de l’Oriol Pujol i la Yeray Pérez 
• “Medi ambient” de l’Eduard Vayà 

 
 
 
Presentem a l’Intercanvi d’experiències de l’acte de Cloenda de l’A21E el  Crèdit de Síntesi: 
 

  “Mirada alternativa” 
 
Presentació del documental a càrrec dels alumnes Adriana Pinín, Belén Baldó i Grau 
Bardulet. 
 
 
 
CURS 2011-2012 
 
 
Subvencionem els següents Crèdits de Síntesi amb la quantitat de 100€ cadascun: 
 

• “Èxit” 
Documental de 30 minuts sobre el programa Èxit del Consorci d’Educació de 
Barcelona. L'objectiu d'aquest programa és el d'implantar mesures que 
afavoreixin l'èxit escolar per a tothom. Està obert a tots els centres públics. 
 

• “Pedra, paper, fusta” 
Curt inspirat en la vida d’un poeta que per les seves idees polítiques va ser 
tancat a la presó durant el franquisme i alliberat gràcies a Amnistia 
Internacional. 
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Subvencionem el següent Crèdit de Síntesi amb la quantitat de 150€: 
 

• “+Valia”,veiem el que sentim 
Documental-Reportatge envers el concepte i l’eina de l’audiodescripció, utilitat 
i reivindicació. 

  
 
Premiem els següents treballs amb la quantitat de 25€ cadascun: 
 

• Treball de multimèdia  de Gemma López 
• Treball de disseny gràfic  de Gemma Cisa 

 
Presentem a l’Intercanvi d’experiències de l’acte de Cloenda de l’A21E el Crèdit de Síntesi: 
 

  “+Valia”, veiem el que sentim 
 
Presentació del documental a càrrec dels alumnes Anna Candelas Valls i en Ramón 
López Novellas 
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CURS 2012-2013 
 
 
Subvencionem els següents Crèdits de Síntesi amb la quantitat de 100€ cadascun: 
 
 

• “Sugar Free” 
És un documental divulgatiu sobre la Diabetis apte per a tots els públics. Es mostra 
el dia a dia de dues persones que pateixen aquesta malaltia i s’aporten les 
explicacions teòriques de metges, naturistes i investigadors. 

 
• “Kontraudiro” 
El principal objectiu d’aquest documental és presentar Catalunya com un territori 
ric en diversitat cultural, social, religiosa i paisatgística fent que es mostri com un 
territori on es troben i conviuen diferents realitats i maneres d’entendre el món. 

 
 

           
 
 
Subvencionem els següents Crèdits de Síntesi amb la quantitat de 50€ cadascun: 
 
 

• “Let Music Be”  
Documental que ens apropa als músics en primera persona i videoclip que uneix el 
talent de tots ells en una mateixa cançó, Let it be dels Beatles.  

 
Explica als espectadors, els problemes amb els que els músics s’enfronten quan 
volen exercir la seva feina als carrers de Barcelona. Les seves emocions, inquietuds, 
pors, sensacions... descobrim el seu talent i també l’esforç i la perseverança. 
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Reivindiquen un espai reconegut (com el metro) per als músics de carrer dins de la 
nostra societat i així aconseguir una millora de les condicions del seu treball.  
 
• “Lo que nos mueve” 
Vídeo dansa de 3 històries que parlen dels diferents instints, passions i sentiments 
humans tals com la felicitat, l'amor, la bogeria, el sexe, la tristesa, la por, la 
solitud... expressats d'una forma poètica a través de la dansa teatre, fusionant 
estils com la dansa contemporània o la clàssica. Cadascuna de les peces es situen 
en espais naturals i urbans que reforçaran els sentiments expressats, donant-los un 
context i una coherència dins de cada peça i l'obra íntegrament. 

 
 
Premiem els següents treballs amb la quantitat de 25€ cadascun: 
 

• Reutilització de material per a l’escenografia en la   “Beca DESPERTA” a Erol Ileri 
Llordella 

• Reutilització de material per a l’escenografia en la “Beca DESPERTA” a Sandra 
Galbany Martin 

• Reutilització de material per a l’escenografia en la “Beca DESPERTA” a Adrián 
Rodríguez Ortiz 

• Treball de stopmotion “CICLE VITAL” a  Arantxa Fernández Pajuelo 
 
 
 
Presentem a l’Intercanvi d’experiències de l’acte de Cloenda de l’A21E el Crèdit de Síntesi: 
 

  “Sugar Free” 
 
Presentació del documental a càrrec dels alumnes Rubén Romero i Àlex Carceller 
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CURS 2013-2014 
 
 
Subvencionem els següents Crèdits de Síntesi amb la quantitat de 75€ cadascun: 

 
• “VIHVE”  
Posta en escena de divers elements visuals, sonors i audiovisuals (fotografies, vídeo 
testimonial...) amb l’objectiu de desmitificar aspectes del VIH així com des 
estigmatitzar als portadors/es i conscienciar en general sobre les mesures 
preventives, en definitiva, aconseguir perdre la por i guanyar en confiança i 
responsabilitat. 

 

 
 
 

•  “Dibuixant el passat”  
Reportatge testimonial. Es tracta d’una sèrie de mini documentals que 
proposen explicar la Història des del punt de vista de les dones, des de les 
pròpies vides i des del quotidià. Relats de grans dones anònimes que han viscut 
moments històrics amb grans canvis vitals. 
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•  “AFANOC”  
Documental al voltant de l’Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de 
Catalunya AFANOC. Presenta la imatge global, els objectius i l’activitat principal que 
desenvolupa, així com els seus avenços la seva història i els seus projectes futurs. 

 
 
Subvencionem el següent treball amb la quantitat de 100€: 
 

• “Treball Fotogràfic de la MARATÓ DE TV3” 
La idea fonamental d’aquest projecte és plasmar i mostrar fotogràficament allò 
que no és va vore des dels televisors.  No parlem sols d’un making off, sinó que a 
més a més es mostren imatges del reportatge de l’esdeveniment realitzat des de la  
 
vessant més humana de l’acte.  Per aquest motiu, motivats per la captació 
d’escenes que exalten els valors més intrínsecs a la societat i al mateix temps a la  
causa: la solidaritat, la cooperació, l’empatia, el compromís, el respecte, la 
generositat, … el projecte presenta fotografies de l’activitat que mostren ressenyes 
de felicitat i alegria. 
 

                                      
 

L’exposició fotogràfica ha tingut lloc en el pavelló de Sant Rafael dins del recinte 
modernista de Sant Pau, del 8 de juliol al 28 de setembre, i a partir d’octubre i 
durant al voltant de dos anys es pot veure en les instal·lacions de TV3. 
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Premiem el següent treball amb la quantitat de 75€: 
 

• Treball de stopmotion “Xapes”  realitzat per els alumnes Hugo Fernández, Aitor 
Olivares, Sergio Calatrava i Enrique Argibay de 1r curs d’animació 3D.   
Han recreat una ciutat amb material de reciclatge i xapes.  

 
Presentem a l’Intercanvi d’experiències de l’acte de Cloenda de l’A21E el treball: 
 

  “Xapes” 
 
Van mostrar una recopilació de fotos de tot el procés de creació, des de la recollida del 
material en el Punt Verd de l’escola fins a la materialització de la ciutat, també van 
mostrar algun dels edificis de la ciutat i els personatges fets amb xapes.  
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CURS 2014-2015 
 
 
Subvencionem els següents Mòduls de Projectes amb la quantitat de 100€ cadascun: 

 
• “ArtStigma” 
Documental que vol tractar el món del tatuatge des de una vessant  social.  
Volem analitzar com li afecta a una persona estar tatuat, sigui socialment o 
laboralment. Comptarem amb els testimonis de persones tatuades, de tatuadors i 
de representants d’empreses o de recursos humans.  

 

• “Fundació Casa Ronald McDonald” 
Participació en l’organització de la festa del 13è aniversari de la Fundació Casa 
Ronald McDonald amb l’objectiu principal de donar-se a conèixer.  
La fundació ofereix a les famílies de nens i nenes malats una casa a prop de 
l’hospital on es duu a terme el tractament del seu fill o filla.             
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• “Venç Qui Convenç”  
Concurs de TV en el que set concursants competeixen utilitzant les seves eines 
discursives. La mecànica del concurs és eliminatòria i es desenvoluparà al llarg de 
set proves, una de elles està basada en el reciclatge.  

 
 
CURS 2015-2016 
 
 
Subvencionem el treball del Mòdul de Projectes Fotogràfics amb la quantitat de 100€: 

 
• “ConscientmentInconscient”  
Exposició fotogràfica que vol reflexionar sobre els mals d’una societat occidental 
que molts consideren malalta. Consumisme, estrès, competitivitat, fanatisme... i 
fins a tretze actituds que es poden veure gravades en la pell dels protagonistes. La 
tècnica de doble exposició pretén subratllar que la societat percep els símptomes 
de les seves malalties com un atribut permanent, com un gravat inherent.      
 
                                             

                  
 

 
 
Subvencionem els següents Mòduls de Projectes amb la quantitat de 100€ cadascun: 
 

• “Som els Millors”  
Documental social, on es  reflecteixen les inquietuds artístiques de quatre persones 
amb patiment mental que no es retreuen de viure l’art i de compartir la seva visió 
d’ell. Els protagonistes s’embarcaran com actors en el procés de realitzar una obra 
de teatre, mostrant a l’espectador les seves capacitats interpretatives.  
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• “Límits”  
Documental social, on volem explicar la crisi dels refugiats de Síria d’una manera 
humana i propera  per aconseguir despertar l’empatia de les persones, a la vegada 
mostrar com està col·laborant la nostra ciutat en tota aquesta crisi.” 

• “Projecte Nani”  
Documental d’autosuperació que pugui ajudar a altres persones a assolir els seus 
reptes o superar les seves pors. Partint del cas del  Nani Lopez de Sagredo, amb 
càncer hepàtic, i de com l’esport va influir en la manera d’encarar-lo i superar-lo.  
 
 
 
 

CURS 2016-2017 
 
 

Subvencionem els següents Mòduls de Projectes amb la quantitat de 100€ cadascun: 
 

 
•  “Finances Ètiques” 
Reportatge que intentarà analitzar l’origen, desenvolupament i característiques de 
models de finançament alternatius al sistema econòmic imperant així com les 
implicacions ètiques i socials que se’ls atribueixen i la seva implementació i impacte 
dins del context socioeconòmic contemporani i concretament dins de l’àmbit 
territorial de Catalunya. 
El discurs es desenvoluparà a partir de la gravació del treball d’investigació i de les 
activitats de conscienciació que desenvoluparan l’alumnat de l’Escola 
Tecnicoprofessional Xavier durant el curs 2016/17 i es complementarà amb 
entrevistes i testimonis dels representants de les organitzacions que col·laboren en 
el projecte. 

 
• “Música amb causa”  
Producte audiovisual que consisteix en un videoclip solidari amb la participació de 
músics coneguts del panorama musical català per tal de difondre la plataforma 
Stop Mare Mortum, que té per objectiu fomentar un canvi en les polítiques 
europees d’estrangeria i migratòries per tal d’evitar més situacions tràgiques a les 
aigües del mediterrani i millorar la situació de totes aquelles persones que s’han 
vist obligades a fugir del seu país d’origen.  
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Presentem a l’Intercanvi d’experiències de l’acte de Cloenda de BcnE+S el Mòdul de Projecte: 
 

 “Música amb causa”  
 
Els alumnes  Joan Solé i Vicenç Paltré presenten el seu videoclip amb l’objectiu de 

donar a conèixer i fer difusió de la plataforma Stop Mare Mortum. 

 

          
 

 
 
 
 

CURS 2017-2018 
 
 

Subvencionem el següent Mòdul de Projecte amb la quantitat de 100€ a: 
 

• “No(am)” Milimetratges  
Sèrie de curtmetratges en els que ens endinsem en la teoria de la manipulació de 
masses. És cert tot allò que ens arriba des dels mitjans de comunicació?  
No(Am) és un curtmetratge de 4min que pretén mostrar com la societat culpa a la 
dona de patir agressions sexuals convertint-la en la culpable en comptes de la víctima.  
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Subvencionem els següents Mòduls de Projectes amb la quantitat de 90€ cadascun: 
 

• “Vida de Poble” 
El producte que proposen és un programa de televisió. Es tracta d’un episodi pilot 
d’una sèrie de diversos capítols amb una estructura que oscil·la entre el reportatge i el 
documental. Mostrar el motor econòmic de petits poblets del Pirineu i Prepirineu 
català a través d’un grup d’excursionistes que viatgen fent el recorregut a peu.  També 
mostraran els seus entorns  i  la  vida  dins  d’aquests des del respecte al medi ambient 
i la sostenibilitat tal com per exemple una formatgeria que tracta l'elaboració del 
formatge totalment de manera artesana i, per tant, ecològica. 
 

• “Mírame” 
Documental amb la intencionalitat d’explicar, reflexionar i conscienciar de la  
deshumanització de les relacions personals al estar constantment pendents dels 
mòbils, missatges o notificacions. La majoria de la societat està enganxada i el pitjor , 
es que no ho sap.  Prendre consciència de que la mala utilització pot perjudicar la salut 
i pot provocar aïllament social. Recolzem el concepte de  
“deshumanització de les relacions personals” per a donar a veure la realitat que vivim 
avui dia, des de l’arribada dels mòbils en el nostre dia a dia. 
 
 
 
Premiem els següenst treballs amb la quantitat de 40€: 
 
Treball de grup de ReaT-1 dins del mòdul 2, Riscos Laborals: 

•  “Mírame”  
Curt de 5 minuts que vol mostrar que el mobbing es pot incloure dins dels “riscos 
laborals”. Mikel ha d’afrontar-se al bulling laboral al que se sent sotmès. Un dia 
qualsevol decideix que no vol sentir-se infravalorat, humiliat i maltractat i decideix 
buscar una solució. 
 
Treballs de grup de ReaM-1 i ReaT-1 dins del mòdul 1, Guió i Càsting: 
Dos curts d’un minut en format de spot dins del concurs organitzat per “Manos 
Unidas” amb les premisses “amb el teu punt de vista pot canviar el món” i “fes la teva 
recepta per lluitar contra la fam en el món”. 
 

•  “Sopar de Nadal” 
• “Hechos reales” 
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Presentem a l’Intercanvi d’experiències de l’acte de Cloenda de BcnE+S el Mòdul de Projecte: 
 

 “No(Am)” Milimetratges  
 
 

             
 

 Els alumnes Guillem Duarte, Atzar López, Marc Barrachina i Sònia Arizmendi 
presenten el seu Mòdul de Projectes 

 
 
CURS 2018-2019 

 
 

Subvencionem els següents Mòduls de Projecte amb la quantitat de 100€  cadascun: 
 

 “Ser mujeres” 
El proyecto que desarrollaremos será un cortometraje de temática social y de género 
dramático para concienciar de la desigualdad de género y machismo que hay presente en 
los castings y/o entrevistas para acceder a la industria audiovisual. Para realizar el producto 
nos basaremos e inspiraremos en experiencias reales que actrices catalanas han contado 
por twitter mediante el hashtag #seractriues. El objetivo es dar voz a las mujeres. 
 

 “El Somni Europeu: diari d'un (im)migrant” 
És un documental que explica el procés d’arribada a Barcelona des del Marroc per part dels 
nostres tres protagonistes: l’Arona, el Yaseen i l'Ilyas. 
Temes que tracta: processos migratoris, associacionisme amb col·lectius en risc d'exclusió 
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social, voluntariat amb joves sense referents familiars, cooperació contra el racisme social i 
institucional, emergències socials. 
Un dels principals objectius és eliminar l'estigmatització negativa del col·lectiu migrant, 
que s'ha vist profundament utilitzat per part de mitjans de comunicació durant el 2018. 
 

 “Where is my sanctuary?”   
Corto documental de carácter periodístico donde abordamos el tema que concierne al 
futuro de los 4 delfines del zoológico de Barcelona. 
Este proyecto nace de la conexión con la biodiversidad, del entender a las especies que 
habitan el planeta tierra como parte de un pasado y un presente sobre el cuál, nosotros, la 
especie humana no forma parte de la cúspide de un sistema piramidal sino que somos 
compañeros de una misma evolución y un mismo origen. Tras esta conexión existe la  
inquietud y curiosidad que nos plantea preguntas acerca de la realidad sobre cómo el 
hombre se relaciona con la biodiversidad que le rodea.  

  “VA Volem Acció” 
Col·laboració amb el Casal de Joves LA TRACA en l’organització d’una jornada reivindicativa 
a favor de la llibertat d’expressió per donar veu a les diverses realitats socials del barri.  
Exposicions, xerrades relacionades amb la causa social, dinar popular a La Farinera del Clot, 
actuacions musicals... 
 
 
Presentem a l’Intercanvi d’experiències de l’Acte de Cloenda de BcnE+S  els Mòduls de 
Projectes: 
 

  “El Somni Europeu: diari d'un (im)migrant” 
 “Where is my sanctuary?”   

 
 

            


