
Programació d'A Bao A Qu
Filmoteca per a les escoles 2012-2013

Dimarts, 6 de novembre a les 10h30
Durada de la sessió: 1h45min
Cicle Superior d’Educació primària / 1r i 2n ESO

Dimecres, 7 de novembre a les 10h30
Durada de la sessió: 1h45min
3r i 4t ESO

Dimecres, 21 de novembre a les 10h30
Durada de la sessió: 2h30min
3r i 4t ESO / Batxillerat / Cicles Formatius

Dijous, 22 de novembre a les 11h
Durada de la sessió: 2h30min
3r i 4t ESO / Batxillerat / Cicles Formatius

Dijous, 13 de desembre a les 10h30
Durada de la sessió: 1h45min
Cicle Mitjà / Cicle Superior d’Educació primària

Dijous, 14 de desembre a les 11h
Durada de la sessió: 1h45min
Cicle Mitjà / Cicle Superior d’Educació primària

Dimarts, 29 de gener a les 10h30
Durada de la sessió: 2h15min
Cicle Superior d’Educació primària / 1r i 2n ESO

Els quatre-cents cops / Les quatre cents coups
François Truffaut
França, 1959, 99’
VOSE

El primer llargmetratge de François Truffaut narra el difícil pas de l’Antoine Doinel 
de la infància a l’edat adulta. Durant el film, assistim als intents de l’Antoine per ser 
feliç i a les successives decepcions que haurà d’afrontar.

Què treballem?
• La construcció del personatge i les seves emocions
• El pla i el muntatge
• El valor del rostre
• Una nova manera de fer cinema: la Nouvelle Vague i el cinema modern
• Les emocions de la infància i l’adolescència

El personatge i les seves emocions: selecció de fra gments de 
grans cineastes de tots els temps                                              
Amb la participació d'un guionista o un realitzador

El cinema té una capacitat extraordinària d’emocionar l’espectador i generar 
empatia amb els personatges. Un professional del cinema analitzarà com els grans 
cineastes expressen les emocions a través dels paràmetres expressius del cinema: 
l’escala, el nítid i el flou, la profunditat de camp, els moviments de càmera, el 
muntatge, etc.

Què treballem?
• La construcció cinematogràfica de les emocions: del guió al rodatge
• Paràmetres tècnics i expressius
• L’escala del pla
• Enfocament (nítid i flou)
• Profunditat de camp
• Llum 
• Funció expressiva de la música La Maggie i en Frankie són dos solitaris amb un passat difícil. Entre els dos, 
gràcies a la tenacitat de la Maggie per convertir-se en boxadora, naixerà una relació 
de profunda complicitat, admiració i afecte. Però el destí sembla deparar-los encara 
un nou i terrible cop.

Què treballem?
• La construcció del guió, dels personatges i de la trama dramàtica
• El punt de vista
• La veu en off
• La fotografia i la importància de la il•luminació

El nen / The Kid
Charles Chaplin
EUA, 1921, 68’

El rodamón Charlot troba un nen abandonat. Se’n fa càrrec i junts se les 
empesquen per tirar endavant. El propi Charles Chaplin encapçala el film amb una 
frase esclaridora: «Una comèdia
amb un somriure i potser alguna llàgrima».

Què treballem?
• El cinema de Chaplin i el personatge Charlot
• El cinema mut i la construcció de les emocions
• Introducció al pla i al muntatge

Los pájaros / The Birds
EUA, 2004, 132’
VOSE                                                                                       
Alfred Hitchcock: del guió al muntatge                                  
Amb la participació del col•lectiu El guionista

www.abaoaqu.cat
abaoaqu@abaoaqu.cat



Programació d'A Bao A Qu
Filmoteca per a les escoles 2012-2013

Dimecres, 6 de febrer a les 10h30
Durada de la sessió: 1h45min
3r i 4t ESO / Batxillerat / Cicles Formatius

Dijous, 7 de febrer a les 10h30
Durada de la sessió: 1h45min
3r i 4t ESO / Batxillerat / Cicles Formatius

Dimecres, 20 de febrer a les 10h30               
Durada de la sessió: 1h45min                             
3r i 4t ESO / Batxillerat / Cicles Formatius

A partir de fragments de films de grans cineastes i muntadors, descobrirem el 
muntatge com a procés decisiu en la construcció dels films, tant des d’un punt de 
vista narratiu com emocional. També analitzarem l’ús expressiu del so i la seva 
importància en la construcció d’espais i accions. El visionat s’acompanyarà d’una 
demostració pràctica a càrrec d’una muntadora.                                                                                                

Dijous, 21 de febrer a les 10h30                    
Durada de la sessió: 1h45min                             
3r i 4t ESO / Batxillerat / Cicles Formatius

Què treballem?
• Què és el muntatge i com es construeixen les seqüències i els films
• Conceptes fonamentals del muntatge: durades, ritmes, raccord, pla/contraplà...
• La importància del so al film: ambients, termes, accions, fora de camp... 
• El muntatge sonor

Dijous, 7 de març a les 10h30                     
Durada de la sessió: 1h45min                             
3r i 4t ESO / Batxillerat / Cicles Formatius

Els moviments de càmera juguen un paper fonamental en la construcció dels 
personatges i les seves emocions. També són un element central en la construcció 
del punt de vista al llarg dels films. Analitzarem els diferents tipus de moviments de 
càmera i la seva repercussió emocional i narrativa als films.

Dijous, 7 de març a les 10h30                     
Durada de la sessió: 1h45min                             
3r i 4t ESO / Batxillerat / Cicles Formatius

Què treballem?
• Tipus de moviments: tècniques i usos expressius (panoràmiques, tràvelings -
embarcats, rails, dollys-, grues, a l'espatlla, steadycam)
• Moviments de càmera i moviments de personatges
• Funció descriptiva, narrativa i emocional dels moviments de càmera

Alguns films estan completament dedicats a mostrar una ciutat: el seu dia a dia; la 
seva construcció, el seu creixement o la seva decadència; els seus carrers i les 
seves gents. Sovint són films documentals, però també en alguns films de ficció es 
construeixen retrats de la ciutat. Treballarem especialment amb films rodats a 
Barcelona, i també visionarem referents cinematogràfics dedicats a d'altres ciutats.                                                                                                

Què treballem?                                                                                                   
• El retrat de ciutat des dels orígens del cinema fins a l’actualitat
• La construcció de la imatge cinematogràfica d’una ciutat 
• Les localitzacions: espais reals / espais filmats

El so i el muntatge: construir espais, accions, nar ració i emoció                                                                                     
Amb la participació d'una muntadora

Els moviments de càmera: tècnica i potència express iva

Explorarem el treball dels cineastes amb la llum i el color, i ens acostarem als 
processos i referents dels directors de fotografia. També descobrirem en què 
consisteix el treball de direcció artística dels films.

Què treballem?
• La llum i el color: espais, atmosferes, potència expressiva
• Caracterització d’espais i personatges a través de la llum i el color
• Els pintors com a grans referents dels cineastes
• Què són la direcció de fotografia i la direcció artística

Llum i color: direcció de fotografia i direcció art ística             
Selecció de fragments de grans cineastes de tots els temps

Retrats de la ciutat. Selecció de fragments de gran s cineastes 
de tots els temps                                                       Amb el 
material didàctic s'inclourà una proposta d'itinerari per Barcelona 
complementari al visionats treballats a la sessió

Dimecres, 17 d'abril a les 11h
Durada de la sessió: 1h45min
Cicle Superior d’Educació primària / 1r i 2n ESO / 3r 
i 4t ESO

www.abaoaqu.cat
abaoaqu@abaoaqu.cat
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