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Proposta d’activitat extraescolar de Cinema per alumnes d’infantil i primària
PRESENTACIÓ:
El llenguatge audiovisual és cada vegada més present al dia a dia dels nostres infants.
En les nostres classes treballem diferents aspectes de la creació audiovisual, el guió, la fotografia, la interpretació, la música, el
muntatge...
Es tracta de donar eines tant per expressar mitjançant els audiovisuals de tota mena, com per entendre i gaudir dels audiovisuals
aliens.

PROFESSORS:
L’activitat la realitza Pau Plana, professor de teatre i audiovisuals.

OBJECTIUS:
Descobrir i gaudir del cinema i de l’art audiovisual.
Aprendre a comunicar a través del llenguatge audiovisual.
Entendre i comprendre el llenguatge dels diferents tipus d’audiovisuals que els alumnes troben al seu dia a dia.
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MÈTODE:
Des del joc i la diversió, gaudim, entenem i creem cinema.
1. Gaudir del cinema:
Visualització i comprensió de tot tipus de pel·lícules,
de generes, estils i èpoques diferents.
Comentari i opinió dels films que veiem.
2. Imitar pel·lícules o gèneres:
Reproduir una escena o una seqüència d’una pel·lícula.
Versionar segons gèneres o estils diferents una escena
o una seqüència.

5. Edició
Editar la feina feta.
Entendre com explicar i posar ordre a tot
el que s’ha creat.
6. Cinema d’animació :
Visualitzar cinema d’animació i entendre
la tècnica utilitzada.
Imitar el cinema d’animació, i les seves
tècniques

3. Els diferents oficis del cinema
Descobrir la varietat d’oficis que hi ha dins del cinema.
Jugar a representar-los i dur-los a terme.

7. Cinema fet a casa:
Jugar amb els elements més quotidians
per fer cinema: la càmarea de fer fotos, el mòbil, les
joguines, la roba, etc...

4. Creació i visualització d’un guió:
Crear arguments destinats a ser enregistrats i Interpretats
Plantejar l’argument com a guió.
Creació d’storyboard, o imaginar el rodatge.

8. Repàs a la història del cinema
Mitjançat la visualització de pel·lícules,
entendre com ha evolucionat i s’ha transformat el
Cinema.

4. Enregistrament:
Enregistrar l’argument creat.
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Repartir feines: Director, intèrprets, tècnics...

ORGANITZACIÓ
Aquesta activitat és realitzable per a alumnes d’infantil i de primària.
Es poden unir grups d’alumnes segons els cursos: P4 i P5, 1r i 2n, 3r i 4rt
El nombre mínim d’alumnes es de 6. I un grup no hauria de superar els 10 alumnes. En cas de superar-ho caldria fer més d’un grup.
Horari: Una hora a la setmana.
OBSERVACIONS
1. A final de curs es farà una classe de portes obertes, on els pares hi estan convidats i poden viure una classe amb els seus fills.
2. Aquell dia s'entregarà un informe per cada nen, que avaluarà els coneixements adquirits durant tot el curs.
3. Durant la classe de portes es presentarà un vídeo com a resum de la feina feta durant el curs. Aquest vídeo s’entregarà digitalement a
totes les famílies per tal que el puguin gaudir a casa.
4. Les activitats extres, que es realitzen fora de l'horari de classe, no són obligatòries.
PRESSUPOST
El pagament trimestral per alumne és de 60€, és a dir 20€ al mes
CONTACTE
expressateatre@gmail.com
Telèfon: 617278344

