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EL MÓN DEL
CINEMA A
L'AULA
El museu del Cinema desplaça part de la seva activitat als centres educatius amb
propostes de descoberta relacionades amb els espectacles audiovisuals que van fer
possible el cinema i amb el cinema dels primers temps.
Les activitats estan pensades per a diferents nivells educatius i són adaptables a les
necessitats de cada grup.

Aquestes activitats segueixen totes les mesures necessàries per fer-les sanitariament
segures

PROPOSTES DE DESCOBERTA
EDUCA CIÓ INFANT IL

CIC L E IN I C I A L D E P R I M À R I A

LA CUCA LLUCA I LES OMBRES DE COLORS

ESPECTACLE D'OMBRES DE RAMAYANA

Ens convertirem en els amics de la cuca Lluca per
ajudar-la a trobar casa seva. La petita s’ha perdut i
recorrerà paisatges i paratges que ens descobriran
un munt de llums brillants!

Descobrim una
espectacles de
que superaran
lluitaran contra
objectius.

L’acompanyarem en un espectacle d’ombres on les
translucideses i els colors en seran els protagonistes.
Després farem una figura que ens permetrà experimentar amb els efectes de la llum en aquest tipus de
l’espectacle.

Experimentarem les propietats de la llum de l’espectacle amb les figures que crearem d’aquests personatges representants de la lluita del bé contra el mal.

Durada: 1 hora
Preu: 70 EUR per grup + desplaçament de
l’educador al centre educatiu
Observacions: es pot fer més d’un taller en
una jornada i/o de manera simultània
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de les llegendes més populars dels
l’ombres d’orient. Aventures d’herois
les proves que se’ls interposen i
monstres per aconseguir els seus

CI CL E MIT JÀ DE PRIMÀR IA
MIM I PANTOMIMA

Coneixerem el llenguatge i l'expressivitat del cinema mut de la
mà de Charles Chaplin i de les seves pel·lícules.
Jugarem i experimentarem amb el llenguatge del nostre cos per
poder després fer una petita escena de cinema mut.

CI CL E SUPERIOR DE PRIMÀ R IA
FEM CINEMA: ELS PLANS CINEMATOGRÀFICS

Aprendrem a llegir els plans de cinema per adonar-nos que cada director té la seva visió del
món i una manera diferent d’expressar una idea.
Pensarem quins plans hem de gravar per transmetre el que volem, ens posarem la gorra de
cineastes i rodarem el nostre moment de cinema.

PRI M ER CICLE D’ESO

S E G O N C I C L E D ’ E S O, B A T X I L L E R A T
I E DU CA C I Ó S UP E R I OR

DARRERA LA CÀMERA

CINEASTES LUMIÈRE:
DOCUMENTEM EL NOSTRE ENTORN

Analitzarem el llenguatge audiovisual utilitzat en les
pel·lícules i coneixem les tasques que desenvolupen
els professionals que intervenen a l’hora de fer
cinema.

Descobrirem qui eren els germans Lumière, que van
inventar el cinematògraf, i els seus operadors que
gravaven la quotidianitat de diversos llocs del món.

Assumirem els rols d’una producció per fer una petita
peça de vídeo on haurem de pensar quins plans
rodem en base a la intencionalitat del nostre missatge.

Tal com van retratar la vida de l’època aquests
càmeres també ho farem nosaltres a l’entorn proper
de l’escola. Rodem el dia a dia de la nostra població
en un únic pla de durada aproximada d'un minut i gravades amb càmera fixa.

Durada: 2 hores
Preu: 140 EUR per grup + desplaçament de l’educador al centre educatiu
Observacions: es pot fer més d’un taller en una jornada i/o de manera simultània
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MALETES DIDÀCTIQUES
LA MÀGIA DE L'ANIMACIÓ

Adreçada especialment als alumnes de cicle mitjà i superior de primària,
conté material didàctic per a poder treballar els orígens del cinema a
partir d'objectes precinematogràfics i joguines òptiques.
La maleta pretén identificar nocions temporals, observar directament fets
i fenòmens, entendre el comportament de la llum, narrar històries curtes,
relacionar text i imatge, seqüenciar imatges i elaborar projectes audiovisuals en grup.
Autònoma: préstec gratuït
El transport de la maleta va a càrrec de l'escola que la sol·licita.
Amb educador: 140 EUR per grup + el desplaçament de l’educador fins a l’escola.
Durada: 1 h o 1:30 h
Activitat itinerant feta amb la col·laboració de la Filmoteca de Catalunya.

7 DE CINEMA

Pensada per als alumnes d'ESO i Batxillerat, tracta en profunditat tres
temàtiques des d'una aproximació lúdica: els suports fílmics, els gèneres cinematogràfics i els oficis del cinema.
Conté tres unitats didàctiques amb activitats de diversa tipologia pensades per
treballar la reflexió, l'anàlisi i la creació, amb la possibilitat de fer un cinefòrum
per concloure el procés d'aprenentatge amb un visionat i el consegüent debat.
Autònoma: préstec gratuït.
El transport de la maleta va a càrrec de l'escola que la sol·licita.
Observacions: activitat conjunta dels serveis educatius del Museu del Cinema
i la Filmoteca de Catalunya

PROJECTES ANUALS
LLEGEIX, CÀMERA I... ACCIÓ!

La tria d’un llibre de lectura és el punt d’inici d’aquest projecte anual que vol incentivar el
gust per la lectura i el coneixement del llenguatge audiovisual entre els joves.
Al llarg de tres sessions a l’aula, conduïdes per un professional del món audiovisual,
descobrirem com es fa un tràiler d’un llibre i n’elaborarem un basant-nos en les lectures
escollides pel centre educatiu. Al final de curs, les produccions són presentades públicament i es guardonen les millors dels centres participants.
Durada: 3 sessions d’una hora i presentació final conjunta
Preu: 240 EUR per grup + desplaçament de l’educador al centre educatiu
Observacions: es pot fer més d’un taller en una jornada
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SERVEI
EDUCATIU
DEL MUSEU
DEL CINEMA
EN LÍNIA
Us proposem una sèrie de materials relacionats amb el contingut del Museu del Cinema perquè
pugueu aprofundir en aquells aspectes que us puguin servir per a la vostra pràctica docent.
Aquests materials, que parlen del contingut de l'exposició i de l'educació en llenguatge audiovisual,
us poden ser d'ajut a l'hora de plantejar propostes didàctiques però també podeu utilitzar-los
directament amb els vostres alumnes.

FABRIQUEM JOGUINES I APARELLS ÒPTICS

APARELLS QUE VAN FER POSSIBLE
LA INVENCIÓ DEL CINEMA

Descobrim com funcionaven els aparells precursors al
cinema. Inicialment experiments científics que més
tard s’han convertit en jocs familiars.

Descobrim la història dels aparells, procediments,
inventors o experiments relacionats amb la tecnologia
de la imatge del precinema i del cinema dels primers
temps.

Us animem a conèixer com funcionaven i a experimentar els seus efectes gràcies a la construcció del
vostre propi aparell fet amb materials d’ús quotidià.
Des de la càmera obscura fins als hologrames, passant per les joguines òptiques i projectors d’imatges.

Audiovisuals que recullen l’origen dels elements que
han format part de l’evolució de les imatges i dels
espectacles audiovisuals que van fer possible la
invenció del cinema.
Tornem a posar en marxa els aparells per descobrir
els seus secrets, des d’ombres fins al cinematògraf.
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GUIA DIDÀCTICA DEL MUSEU DEL CINEMA

Us proposem un recorregut pels diferents espais del museu que us
permetrà conèixer els espectacles i aparells que van permetre la
invenció del cinema.
És una proposta didàctica que ens permet conèixer el seu context
històric i les seves característiques, les peces més interessants de
cada espai i descobrir les aplicacions que tenen avui en dia. En
cadascuna de les unitats temàtiques es plantegen diverses activitats per a treballar aquesta el contingut.

CERCADOR DE FILMS AMB MATERIAL DIDÀCTIC

Eina que us permetrà buscar les pel·lícules del fons de la biblioteca
del museu amb material educatiu per a treballar a l’aula. Podeu fer
cerques en funció de l’edat i la temàtica per poder-les treballar amb
el vostre alumnat.
Les pel·lícules es poden agafar en préstec físic, gratuït, per a tots
els centres educatius, entitats i associacions que el vulguin utilitzar
o us podem fer arribar el material didàctic que necessiteu.

MALETA DIDÀCTICA EN LÍNIA

7 de Cinema virtual - Pensada per a alumnes d’ESO i Batxillerat
Es tracta d’un recurs que podeu consultar en línia per a preparar
recorreguts didàctics que us permetran experimentar què és i com
es fa cinema, tot integrant la cultura cinematogràfica en la vostra
pràctica docent, al vostre ritme i segons les necessitats dels vostres alumnes.

> M a te r i a l d i sp o n i b l e a l ’ a p a r ta t
d ’ e d u c a c i ó d e l M u se u d e l C i n e m a
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ALTRES SERVEIS
COMPLEMENTARIS
PER AL
PROFESSORAT
BIBLIOTECA DEL MUSEU DEL CINEMA

Aquest recurs posa a disposició del professorat un fons de pel·lícules amb material didàctic
complementari per treballar-les. El museu posa en préstec gratuït més de 7.000 títols, i el seu
material didàctic complementari existent, per a tots els centres educatius, entitats i associacions que el vulguin utilitzar.
Per a més informació contacteu amb: biblioteca@museudelcinema.cat

P RO JECT ES DE LLARGA DU R AD A
PROJECTE MAGNET

FESTE'L TEU

Aliança amb l’escola Àgora de Girona desenvolupant
una proposta conjunta relacionada amb el món de la
imatge i el cinema que pretén desenvolupar un projecte educatiu innovador, de qualitat i atractiu per a
les famílies i la comunitat educativa.

Programa que desenvolupa projectes de llarga
durada amb els centres del municipi que vulguin
treballar propostes relacionats amb el món dels
museus i/o del cinema.

Proposta feta amb el suport de la Fundació Jaume
Bofill.

Amb la col·laboració:
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