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“12 mans per un conte”,

Taller de curts audiovisuals amb les mans

Departament

Biblioteca

Activitat adreçada a: Primària (Cicle Mig i Superior)

Objectius:
(Tots els objectius pretenen treballar les competències bàsiques)
Objectius de Biblioteca:
•

Cercar llibres a la nostra biblioteca de centre Puntedu per matèria (faula, relat curt, contes
d’altres continents...)

•

Apropar els infants al món de les faules i els relats curts d’altres.

•

Invitar als infants a escoltar en veu de l’adult, el conte escollit

•

Emprar les eines informàtiques de la Biblioteca.

•
•

Crear i produir curts pel Bloc de la Biblioteca i pel bloc d’Audiovisuals de l’Escola
Fomentar el servei de préstec dels curts creats, en format DVD

Objectius de Competències lingüístiques
•

Potenciar la lectura en veu alta

•

Convertir un relat curt en guió cinematogràfic

•

Relatar, amb entonació, la faula o conte escollit a cada grup

•

Comparar les diferents maneres d’explicar el mateix conte

•

Planejar l'enregistrament dels guions triats.

Objectius de Competències artístiques
•

Identificar materials i eines per la il·lustració del conte triat.

•

Composar decorats i personatges amb els materials escollit

•

Classificar els materials per ordre d’aparició en escena per tal de facilitar-ne la manipulació

•

Discutir opinions amb els companys i distribuir les tasques

Objectius de l’àrea TIC:
•

Ampliar els coneixements dels infants en el món de l'ordinador i d'algunes de les seves
possibilitats: editar vídeos i produir pel·lícules.

•

Gaudir i treballar amb la càmera de vídeo i l'ordinador.

•

Relacionar accions amb la icona corresponent de la càmera.

•

Gravar fent servir les diferents opcions de la càmera com el “zoom”, la seqüenciació
etc., i els diferents plans (Picat)

•

Editar les filmacions utilitzant un programari d’edició

•

Conèixer les eines d’aquest programari.

•

Posar títols i crèdits a les produccions..

•

Inserir els fitxers de so produïts pels alumnes o buscats en les diferents webs i d’acord
amb la nostra intenció ( trons etc.)

•

Generar un curt en format Real Player i mpg

•

Tenir cura del material informàtic de la classe.

Descripció de l’activitat:
Al taller “12 mans per un conte” hi han participat uns 12 alumnes des de 3r a 4t de Primària
que l’han escollit entre uns 10 més que proposava l'Equip de Mestres i Especialistes d’aquest
Cicle. Els objectius de cada taller s’han d’aconseguir en 3 sessions de 1:30 h.
El taller consisteix en proposar un conte, una faula o un relat curt i llegir-lo, comentar-lo,situarse una mica en aquest conte especial i triat. S’havia de ressaltar les diferents parts amb
l’objectiu de que esdevingués un guió per dramatitzar-lo oralment, com una petita obra de
teatre. Un cop aquest treball realitzat i consensuat pel grup d’alumnes, es varem repartir les
diferents tasques de l’obra i es buscàvem plegats de quina manera podríem il·lustrar aquest
conte amb els seus personatges i ambients( retalls, temperes, plastilina, sorra, pedres, botons,
cromos, gomets, etc.) amb les mans. Un cop enllaçat tot, varen explicar aquest conte nou creat
en veu alta i l’anàvem filmant - una mica a la manera del programa del K3, “Una mà de contes”
– sobre diferents decorats que s’anaven animant amb les mans dels alumnes, materials i
colors, per la seva pel·lícula.
Varem doncs realitzar l' enregistrament de la part visual, la varem editar retallant les escenes
que consideraven massa llargues o dolentes, varem editar els títol, les transicions, els crèdits
etc. Quan tots hi varem estar d’acord i s’ajustaven les escenes acoblades als minuts que ens
fixem (no més de 5 minuts) vàrem gravar les veus i inserir els fitxer de música ambiental.

Totes les produccions es van exportar a fitxers MPG i Real Player. Els curts en Real
Player estan exposats als nostres blocs de l’Escola i de classes, complint amb els
requisits per participar en concursos.

Avaluació:
Després de contrastar les opinions individuals i concloure el projecte, vàrem valorar la feina feta
amb molta satisfacció. I què més avaluació que el que cada grup pugui veure la seva producció,
com diuen els alumnes i alumnes a “INTERNET”!

Temporització:
Aquesta Unitat de Programació s’ha treballat el present curs escolar 2009-2010 i s'inclou dins
de la programació del Centre com a “Tallers interclasses”, de 1 h 30 de durada, un cop per
setmana, els divendres a la tarda, com és costum ja al nostre centre. Aquest grup ha gaudit de 3
sessions per realitzar la seva producció, és a dir, 4:30 hores.

Recursos humans:
•
•
•

El/la mestre/a a càrrec del Taller
La bibliotecària del centre
La Coordinadora d’Audiovisuals

Recursos materials:
•

La Biblioteca de l’escola

•

Una càmera de vídeo JVC EVERIO

•

els ordinadors de la Biblioteca per treballar l’edició .

•

Dossier de treball de l'alumne confegit per la bibliotecària: el text del conte,la fitxa per
la seqüenciació gràfica d'aquesta, la fitxa tècnica...

Recursos externs:
•

Alguns ex-alumnes de l’escola, com l’Arnau Morte i López i els alumnes del Taller
d’Audiovisuals de Cicle Superior, acostumen a ajudar el/la professor/a, els divendres a la
tarda, per conduir les sessions d’enregistrament vídeo i sonor (veus).

Observacions:
Aquesta activitat s’ofereix des del curs 2007-2008 i va ser programada per la Bibliotecària i
Coordinadora d’Audiovisuals de l’Escola, la Marisa BERMÚDEZ. Tots els curts que produïm
també es poden veure al bloc “Una mà de contes”, a l’apartat “Contes entrellaçats”. Els propers
cursos també s’oferirà aquest taller. Volem que els nostres tallers, des de 1r de Primària,
s’apropin als “crèdits” que els alumnes hauran d’escollir des de primer de la ESO cada trimestre.
Els oferim a l’octubre i els alumnes els trien per odre de preferència. Aquest funcionament ens
està donant molt bons resultats.

