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Activitats
Sessió 1: Sortida al cinema Truffau de Girona. Activitat organitzada pel Museu del cinema de Girona. Hem 
vist 6 contes de Segundo de Chomón en Blanc i negre , cinema mut amb una narradora. L'objectiu principal era 
fer-los adonar que el cinema no sempre ha estat com avui dia i motivar-los a saber cóm va néixer i evolucionar.
Sessió 2: A l'aula, han dibuixat quin dels contes els hi ha agradat més i han escrit el títol.
Breu presentació de la Biografía de Segundo de Chomón.
Sessió 3:    Sortida     al Museu del cinema de Girona. Visita al museu i Taller d'ombres. Elaboració d'una titella i 
d'una petita representació.
Sessió 4 :  Plàstica. Resseguir-se la  silueta  de l'ombra del seu cap reflectida a la pissarra amb un focus de 
llum. En cartolina. Llavors l'han pintada amb ceres tota negre.
Sessió 5: Omplir la fitxa de la sortida al museu. Completar les frases. Llegenda sobre l'origen del teatre 
d'ombres. Lectura i dibuix.
Sessió 6:     Aula TIC.   Vídeos de diferents teatres d'ombres, amb el cos, amb titelles.....  
Sessió 7:  Aula TIC. Bloc. Escollir el nom de la mascota del projecte. Propostes de nom mitjançant un 
comentari al Bloc de Cicle Inicial. Votació de dos noms per nen. Resultat: Filmeta
Sessió 8:   Per grups de 5 alumnes inventar-se un conte amb unes titelles d'ombres ( peixos, pop, Neptú, 
tauró, balena, estrella de mar.....
Sessió 9:  A l'aula assajar, per grups la representació.
Sessió 10 :   Representació teatral. A l'aula d'audiovisuals, representació de les obres davant dels seus 
companys de Cicle Inicial.
Les hem gravat en vídeo i les hem penjades al Bloc.
Sessió 11: Taller la Màgia de l'Animació. Organitzat pel Museu del cinema de Girona. Lloc: L'escola. En 
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aquest taller hem treballat les diferents joguines òptiques, Taumatrop, Zootrop, Folioscopi. Dues sessions, una 
per primer i una altre per segon 
Sessió 12. Plàstica. Fem teatrets
Sessió 13:  Fitxa “La llanterna Màgica” i “Les joguines òptiques” . Completar les frases.
Sessió 14 :     Bloc. Un teatre d'ombres musicat per Sisa
Sessió 15: Plàstica. Muybridge amb imaginació i el traumatrop 
Sessió 16:  Biografia d' Eadwear Muybridge . Observar màquines de fer fotos antigues i dibuixar-ne una.
Sessió 17: Aula Tic : vídeos de les pel·lícules d'EAdwear Muybridge”
Sessió 18 : Fitxa “El naixement del cinema”
Sessió 19 : Sala audiovisuals. Projecció de pel·lícules de Georges Méliès i Segundo de Chomón. Segona hora 
treball individual a l'aula : Dibuixar la pel·lícula que els ha agradat més, dir-ne l'autor i fer-ne el resum.
Sessió 20 i 21: Projecte Muybridge. Per grups, buscar uns personatges, inventar una història i fer-ne els 
decorats. Material per fer una pel·lícula  a partir de la fotografia. Imatges animades.
Sessió 19: Stop Motion
Sessió 20: Passi de pel·lícules als pares ( Stop Motion)
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