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Més enllá de conéixer nocions básiques I alumnes de sise, de pri~aria de I:Esco!a I ti,qui.n I'.ús ,oral de la liengua catalana.
de llenguatge clnematográflc, el projecte Espronceda esta servint perque vagm L objectiu es crear un curt que es pre-
'Cinema en curs' en que participen els especialment motivats a I'escola i prac- sentara a la Filmoteca de Catalunya.

Fer cinema des de I'escola
L'Escola Espronceda participa en un projecte sobre creació cínematográñca

E'S25 alumnes de sise
de primaria de l'Escola
Espronceda acabaven

de rodar, ahir al matí, les darre-
res escenes del seu propi cur-
tmetratge.
Els estudiants participen

durant tot el curs a 'Cinema
en curs', un projecte de crea-
ció clnematográñca «cue els
ha engrescat molti amb el que
estan molt irnnlicats»; segons
la mestra que coordina la ini-
ciativa, Mar Ramírez.
A l'escola el projecte es vin-

cula amb I'assignatura de Ilen-
gua catalana. «És una manera
de motivar als estudiants per-
que practiquin I'ús oral del
catalá, i funciona ». Grácies a
la iniciativa s'ha aconseguit
que -els alumnes absentistes
vinguin més a l'escola-, sub-
ratlla Ramírez.
El projecte és una iniciativa

de I'Associació 'A Bao A Qu' i
consisteix en que, dins I'horari
escolar i de la rna de profes-
sionals del cinema, els alum-
nes descobreixin aquest art a
partir de la practica i del visio-
nat de pel-ucules de tots els
temps i cultures.
'Cinema en curso compta

amb la participació de gairebé
800 escolars de centres edu-
catius de tot Catalunya.

Estrena del curtmetratge
Durant el curs els alumnes
han participat en practiques
com ara fotografía o com rodar
una seqüéncia. La coordina-
dora general, Laia Montaña,
explica que -els últims mesos
es dediquen a la gravació d'un
curtmetratge que es presen-
tara a la Filmoteca de Cata-
lunya el proper 5 de juny •.
Ahir els estudiants de

l'Espronceda van acabar les

E1salumnes s'han familiaritzat amb els aparells tecnics

•

Les sessions són supemsades per un especialista
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E1sestudiants de sise de primaria de l'Escola Espronceda en pIe rodatge

sessions de rodatge, i en les
properes setmanes faran el
muntatge de les escenes,
sempre amb la supervisió

d'un especialista. Mar Ramírez
explica que el resultat és torea
positiu _i normalment el resul-
tat ens sorprén». A l'Escola

Premis de poesia i dibuix
de l'Associació de Comerciants

de l'Eixample
L'Associació de Comerciants de l'Eixample

de Sabadell va fer un concurs de dibuix i poe-
sia infantil per la Diada de Sant Jordi. Diven-
dres, 4 de rnaíg, es van donar els premiso La
entrega es va fer a la botiga «Mis Personajes»
a I'avinguda Barbeta, número 37. Pel que fa ats
guanyadors de I'apartat de poesía, el primer
premi va ser per Caries Gonzélez Bruguera.
Núria Valera Vilella i Mariona Garcia, van ser
segona i tercera, respectivament. Laia Mas-
sana es va endur el primer premi de dibuix,
mentre que Célia Andrés Pérez, va ser segona.
Xavi Vives Torner va ser guardonat amb el ter-
cer premi. Tots ells gaudirán de diferents vals
de descompte a les botígues assocíades.

Espronceda és el quart any
que participen al projecte.
Tots els alumnes han de

rodar una historia que gira al

voltant d'un tema comú, que
aquest any és -personatge
en el rnón'. A partir d'aquí,
a l'Espronceda han escollit
la historia d'un alumne que
acaba l'escola de primaria i
que marxa a viure a una altra
ciutat on cursa I'educació
secundaria.

La soledat
A través de l' experiencia
d'aquest jove, que podria ser
qualsevol deis estudiants que
han participat en el rodatge,
-es tracten temes com la sole-
dat o I'adaptació al canvl-,
cornenta Ramírez.
'Cinema en curs' reo el

suport del Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte,
els departaments de Cultura
y Ensenyament de la Gene-
ralitat, alguns ajuntaments i
l'Obra Social 'La caíxa'.
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