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1.”El perquè de tot plegat”. 
 

Tothom és conscient de la importància que  la nostra cultura li dona al món de la imatge (tv, 

còmic, cinema, videojocs, publicitat,fotos, telefonia) , i a la seva iconologia i simbologia 

omnipresent. 

La presència visual és massiva a la societat del S.XXI, per tant,  des de l’escola, no podem 

obviar aquest fenomen i  hem d’intentar proporcionar eines per tal de fer una lectura activa del 

ric món audiovisual, i concretament, del cinema . D’una banda, cal formar espectadors actius  i 

intel·ligents, sensibles i, d´altra banda pensem que el cinema pot ser una eina útil i motivadora 

per treballar transversalment des de les diferents àrees del currículum. Cal una educació de la 
mirada , per poder comprendre i interpretar la realitat del món que envolta al nen i a la nena; i a 

la vegada desenvolupar el sentit estètic, crític i analític. 

Tal com cita MacLuhan, el cinema complementa coneixements, integra idees i llenguatge. El 

cine pot fer comprendre millor la vida, inicia a nous llenguatges i apropa a la canalla conceptes i 

valors positius que recolzen el treball escolar. 

El nostre claustre està molt motivat per realitzar  projectes innovadors i propers a l’alumnat i a 

la societat actual. Per tant, considerem un repte utilitzar el cinema com una eina més 

d’aprenentatge i gaudir dels seus elements estètics i d’entreteniment.   

Volem que els nostres alumnes valorin aquest art  i que siguin capaços de fer diferents lectures 

d’un missatge concret. Que no es quedin només amb l’impacte visual, sinó que tinguin recursos 

per poder anar més enllà: identificar el que ens vol transmetre l’autor, recursos creatius i 

tècnics que utilitza,l’ estructura de la pel·lícula,etc. 

El nostre projecte també inclou el fet d’ajudar als alumnes a passar del paper d’espectador al 

de realitzador o element actiu. 

 

Com a escola situada a Terrassa, ciutat immersa en un projecte  audiovisual anomenat 

“Terrassa, ciutat de la imatge”, volem aprofitar l’avinentesa per afegir-nos  i utilitzar els recursos 

que ens proporciona el nostre entorn (estudis cinematogràfics, visita de tècnics a l’escola , 

l’ESCAC, sales municipals de cinema, etc). 

 
 



2.“Les normes de la casa de la sidra” 
 

- Estudiar les possibilitats didàctiques dels mitjans audiovisuals per l’educació infantil i 

primària. 

- Comprendre les possibilitats de les imatges en moviment com element de representació 

i d’expressió d’idees, sentiments i experiències. 

- Conèixer els equips tècnics que s’utilitzen a les produccions audiovisuals 

- Expressar-se i comunicar-se produint missatges diversos, utilitzant els codis del 

llenguatge de la imatge. 

- Iniciar als alumnes en la capacitat de captar missatges implícits que ens arriben a través 

dels mitjans de comunicació. 

- Apreciar el cinema com un patrimoni artístic de diverses cultures i països, especialment 

la cultura catalana. 

- Mostrar una actitud analítica respecte de la lectura de la imatge i la seva incidència en 

els mitjans de comunicació. 

- Establir connexions amb els diferents sectors comunicatius en el que la cultura 

s’expressa mitjançant imatges (còmic, publicitat, televisió, el disseny, el cinema, etc). 

- Fomentar l’esperit crític, però a la vegada respectar les obres pròpies i les dels altres. 

- Relacionar-se amb l’entorn i aprofitar-se de les possibilitats que ofereix el fet que 

Terrassa sigui la “Ciutat de la imatge”. 

- Entendre que el cinema és art, història,emocions,  moviment, llengua , fotografia, màgia, 

música, document i eina de comunicació que es pot treballar a l’escola, i ens permet 

desenvolupar la capacitat d´empatia. 

- Aprofitar el cinema com un recurs didàctic i educatiu en els diferents nivells de l’educació 

infantil  i primària i la seva adaptació als dissenys curriculars vigents. 

- Que l’alumne sigui capaç de distingir entre realitat i ficció: trucatges, efectes especials, 

muntatge, actors… 

- Representar i llegir imatges tot relacionant-les i seqüenciant-les en el temps (el fil 

narratiu) 

- Fomentar un bons hàbits de consum audiovisual tant a l’escola com a casa. 

- Motivar la participació de les famílies en el treball de projecte audiovisual. 

 

Per acabar,  l’ objectiu principal a nivell d’escola és, que els nens i nenes d’ Educació Infantil 

i Primària del centre, puguin aprendre a veure cinema; a analitzar-lo, descobrir nous valors;  



vehicular-lo de manera interdisciplinar entre diferents àrees, gaudir del cinema com a 

espectacle i diversió màgica . 

Però sobre tot, el cinema ens permet viure emocions, aventures, situacions i ficcions que 

només a través d’aquest mitjà podem experimentar. 

 

3. “Cinema Paradiso”. 
 
Per tal de concretar els objectius anteriorment exposats l´escola realitzaria uns tallers de 

cinema a tots els cicles educatius.Pensem que seria convenient que la durada dels tallers 

fos de cinc sessions de dues hores ,realitzats quinzenalment. 

La idea fonamental d´aquests tallers és que els alumnes de P-3 fins a sisè treballin ,d´una 

forma coherent i a la vegada acurada, els diferents gèneres cinematogràfics: cinema 

d´animació, d´aventures, ciència-ficció, western, musicals, històric, comèdies, drama, 

policíac, etc... 

La programació serà biannual i cada cicle es centrarà en dues pel.lícules de gèneres 

diferents, excepte P-3 que treballarà sempre un curt-metratge d´animació. 

 

1.Tallers de cinema al cicle d´educació infantil. 
Gènere: El cinema d´animació. 

Seleccionarem  dues pel.lícules i les treballarem biannualment . 

Primera sessió:projecció de la pel.lícula. 

Segona sessió:treball sobre els personatges, protagonistes, la història i els valors que 

transmet. 

Tercera i quarta sessió:treball plàstic sobre la pel.lícula (dibuix dels personatges, 

construcció dels escenaris, decorats...) 

Cinquena sessió: fer una dramatització de situacions jugant amb els personatges que hem 

construït. 

 

2.Tallers de cinema al cicle inicial. 
Gèneres: El cinema d´aventures i els musicals. 

Primera sessió:projecció de la pel.lícula. 

Segona sessió:treball/estudi dels personatges, situacions i història. 

Tercera i quarta sessió:treball plàstic sobre la pel.lícula (disfresses, màscares, dibuixos...). 

Cinquena sessió:petita dramatització de situacions i escenes de la pel.lícula seleccionada. 



 
3.Tallers de cinema al cicle mitjà . 
Gèneres: El cinema de ciència-ficció i les comèdies. 

Primera sessió:projecció de la pel.lícula. 

Segona sessió:treball sobre els personatges, situacions i la història , el.laboració d´un 

dossier. 

Tercera i quarta sessió:treball plàstic sobre la pel.lícula (dibuixar còmics , inventar diàlegs, 

canviar finals, dibuixar els personatges en paper d´envalar...). 

Cinquena sessió:dramatització d´esceens de la pel.lícula amb la possibilitat de gravar-les en 

video i fer una autoavaluació del procés. 

 
4.Tallers de cinema al cicle superior. 
Gèneres: El cinema històric i el drama. 

 Primera sessió:projecció de la pel.lícula. 

Segona sessió:treball dels personatges, situacions, història... realització d´un dossier.Parlar 

del missatge de la pel.lícula i treballar l´esperit crític. 

Tercera i quarta sessió:treball plàstic sobre la pel.lícula (còmics, canviar diàlegs. Inventar 

nous personatges, nous finals possibles...). 

Cinquena sessió:dramatització, gravació, incidint en els recursos tècnics (il.luminació , so, 

banda sonora, producció...). 

 

 

 

Altres aspectes (a redactar): el cinema a les diferents àrees del currículum, “cinema familiar” 

amb possibilitat de projectar pel.lícules i fer un cine-fòrum alguns dissabtes a la tarda... 

 
 
 
 
 


