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Creació

    Experiència al Canal SET

El  passat  16  de  novembre  els  alumnes  de  l'  INS 
Lliçà, de 4t d'ESO de l' optativa de la revista ELI, 
Introducció  al  periodisme,  van  realitzar  una 
excursió al Canal SET de Santa Eulàlia de Ronçana. 
L'activitat va durar mig matí, des de les 9:00 fins a 
les 13:10, aproximadament. 

Els alumnes arribaven a l' estudi i primer de tot, es 
dividien en dos grups. Les activitats  consistien en, 
un  grup  a  la  part  de  baix  de  l'estudi,  fent  de 
realitzadors, tècnics de so...és a dir, la part tècnica 
i  més  complicada  realment  per  molt  que  no  ho 
sembli, i l'altre grup a la part de dalt de l'estudi, 
gravant les noticies. Tots dos grups realitzarien les 
mateixes activitats. 

Primer començàrem per parlar com es grava. 

Hi havia parelles de noi i noia que realitzarien el 
“programa” i mentrestant hi havia dos càmeres. A 
dalt els alumnes estaven amb un professor de l'INS i 
una  periodista  del  canal  SET.  Allà  et  posen  uns 
micròfons i quan has de presentar et col·loques en 
un punt situat al terra, i mires a la càmera, allà hi 
ha una pantalla que surt tot el que has de dir, i 
consisteix  en  anar   llegint  tot  el  text 
comprensiblement.  T'has  d'adaptar  i  trobar  la 
velocitat  adequada,  per  no  anar  massa  lent  ni 
ràpid, has de estar atent a les indicacions que et 
fan  els  càmeres  ja  que  són  els  que  reben  la 
informació  des  de  baix,  des  dels  tècnics.  I  quan 
acabes  de  gravar  encara  que  vagi  un  vídeo  a 
continuació t'has de quedar mirant a la càmera fins 
que et donin senyal que ja no esteu en “directe”. 

Aquestes  són  algunes  de  les  activitats  que  van 
haver  de  realitzar  els  alumnes  a  l'activitat  de 
gravació,  activitat  que durà aproximadament una 
hora i mitja o així. 

Després  d'un  temps  lliure  d'aproximadament  15 
minuts,  es  canvien  els  papers.   Els  alumnes  que 
estaven a baix pugen a dalt i a la inversa. 

A  la  part  tècnica  cada  alumne  tenia  un  paper 
diferent, alguns eren realitzadors, altres tècnics de 
so,  d'imatge,  alguns  s'encarregaven  dels 
crèdits...cadascú té un paper important i clau. Els 
realitzadors  són  les  dues  persones  que 
s'encarreguen  que  tot  funcioni  dintre  de  la  part 
tècnica i parlen amb els càmeres. Des de baix es 
controla, que la càmera estigui ben enfocada, que 
els presentadors estiguin ben situats, se'ls informa 
de quan han de parlar i quan no, han de afegir els 
vídeos,  ficar  crèdits,  que  el  so  sigui  correcte... 
resumint,  han  de  fer  que  tot  absolutament  tot 
funcioni  correctament, si  un tècnic s'equivoca  en 
directe,  immediatament,  els  presentadors 
s'equivoquen ja que no reben la informació a través 
dels  càmeres,  ja  que  ells  tampoc.  És  tota  una 
cadena que requereix màxima concentració. 

Un  cop  els  alumnes  van  finalitzar  l'activitat  els 
periodistes  de  Canal  7  ens  van  explicar  el  seu 
funcionament i els alumnes van agrair l'oportunitat 
que els  havien ofert, ja que havien vist  i  havien 
tingut una experiència totalment nova. 

Realment és una experiència inoblidable i plena de 
conceptes molt interessants. 

Aquí hi ha algunes imatges de l'excursió. 

   Una alumna preparada per controlar la càmera    Els dos presentadors a punt d'iniciar la gravació


