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EDUCACIÓ INFANTIL

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

ESO I BATXILLERAT

EDUCACIÓ ESPECIAL

CICLES FORMATIUS I ESCOLES DʼADULTS

RECURSOS PER A PROFESSORAT

SUMARI

Viatgem a través de 400 anys d’història de 
les imatges i dels espectacles visuals 
anteriors a l’aparició del cinema i del 
cinema dels primers temps. 

Llegim i aprenem llenguatge 
audiovisual per expres-
sar-nos a través d'ell i per 
interpretar críticament el 
contingut que ens 
mostren les pan-
talles.



EL CONTE S’ANIMA

EDUCACIÓ
INFANTIL

Aquesta activitat permetrà descobrir diferents 
maneres de narrar històries amb imatges al 
llarg del temps i conèixer com s'aconsegueix 
l'animació de les imatges.

Els nens i nenes veuran un petit espectacle 
d’ombres, descobriran diverses formes de 
representar històries amb moviment durant la 
visita a l’exposició i realitzaran una de les 
joguines òptiques més famoses: el taumàtrop. T
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A Durada: 1 hora i 30 minuts

Preu: 4,50 EUR per alumne 
(més de 19 alumnes) / 90 EUR 
per grup (grups iguals o inferiors 
a 19 alumnes)

Observacions: Grups de màxim
27 alumnes (es pot fer més d’un 
taller simultàniament)

CONTE DE LLUM (P3)
Espai de llum i projecció que ens permetrà 
explorar de manera flexible i creativa els seus 
efectes a través del joc.  

Una petita cuca de llum s'ha perdut i haurem 
d'ajudar-la a trobar casa seva. Ella ens 
descobrirà la llum d'una fosca ciutat i d'un 
bosc ple d'arbres de colors.

La participació activa en aquest conte ens 
permetrà afavorir les condicions d’aprenentat-
ge experimental de la llum, l’ombra i els colors.
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A Durada: 1 hora i 15 minuts

Preu: 4,50 EUR per alumne 
(més de 19 alumnes) / 90 EUR 
per grup (grups iguals o inferiors 
a 19 alumnes)

Observacions: Grups de màxim 
27 alumnes (es pot fer més d’un 
taller simultàniament)



EDUCACIÓ
PRIMÀRIA

TEATRE D'OMBRES: EL PRIMER CINEMA
Proposta que cerca que els més menuts 
coneguin el màgic i fascinant món de les 
ombres a partir de la representació del teatre 
d'ombres. Durant la visita al museu, a l'espai 
de les ombres, els nens i nenes descobriran 
les característiques d'aquests espectacles 
considerats el precedent més antic del 
cinema.

La visita es complementa amb una part pràc-
tica on s’experimentarà amb alguns concep- 
tes relacionats amb les ombres: llum, opaci-
tat, ombres translúcides..., així com les 
capacitats expressives que ofereixen les 
ombres del nostre cos o un titella que ells 
mateixos crearan.

MOSTRA DE CINEMA D'ANIMACIÓ
Projecció de curtmetratges per a descobrir i 
compartir l'ambient col·lectiu del Cinema. 
Descobrirem històries d’animació que perme-
ten enriquir l'imaginari infantil i que conviden al 
diàleg.

Els programes han estat ideats tenint en 
compte la diversitat de les tècniques d'ani-
mació util itzades, dels països d'origen dels 
films i dels temes que tracten cadascun d'ells. CI - cicle inicial     CM - cicle mitjà     CS - cicle superior
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Preu: 4,50 EUR per alumne 
(més de 19 alumnes) / 90 EUR 
per grup (grups iguals o inferiors 
a 19 alumnes)

Observacions: Grups de màxim
27 alumnes (es pot fer més d’un 
taller simultàniament)
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Preu: 3,75 EUR per alumne 

Col·labora: Ocine, Cinemes
Albèniz i Cinema Truffaut
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FEM 30 ANYS!



!!
EL CONTE S’ANIMA: 
DE LES OMBRES AL CINEMA

Aquesta activitat permetrà descobrir diferents 
maneres de narrar històries amb imatges al 
llarg del temps i conèixer com s'aconsegueix 
l'animació de les imatges. 

Els nens i nenes veuran un petit espectacle 
d’ombres, descobriran diverses formes de 
representar històries amb moviment durant la 
visita a l’exposició i realitzaran una de les 
joguines òptiques més famoses: el taumàtrop.

TEATRE D'OMBRES: 
EL PRIMER CINEMA

Descobrirem les característiques d'aquests 
espectacles considerats el precedent més 
antic del cinema i dels elements que s’util itza-
ven per a fer les narracions.

La visita es complementa amb una part pràc-
tica on els nens i nenes experimentaran, tot 
jugant, conceptes relacionats amb les 
ombres: llum, opacitat, ombres translúcides..., 
així com les capacitats expressives que 
ofereixen les ombres del nostre cos o d'un 
titella. 

CI

MOSTRA DE CINEMA D'ANIMACIÓ
Projecció de curtmetratges per a descobrir i 
compartir l'ambient col·lectiu del Cinema. 
Descobrirem històries d’animació que perme-
ten enriquir l'imaginari infantil i que conviden al 
diàleg.

Els programes han estat ideats tenint en 
compte la diversitat de les tècniques d'ani-
mació util itzades, dels països d'origen dels 
films i dels temes que tracten cadascun d'ells.

EL CINEMA ABANS DEL CINEMA
Recorregut per l’exposició permanent on els 
infants i s’endinsaran en un viatge de llums i 
ombres, descobrint el teatre d’ombres, la 
llanterna màgica, la fotografia i el cinema dels 
primers temps... i també es treballaran les 
vessants artístiques tecnològiques, socials i 
culturals de la imatge en moviment.

La visita es combina amb les explicacions 
dels educadors i educadores i amb l'experi-
mentació, així com l'observació d'audiovisuals 
i la manipulació d'interactius que fan de la 
visita una experiència dinàmica i participativa.

CI
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A Durada: 1 hora i 30 minuts

Preu: 4,50 EUR per alumne 
(més de 19 alumnes) / 90 EUR 
per grup (grups iguals o inferiors 
a 19 alumnes)

Observacions: Grups de màxim
27 alumnes (es pot fer més d’un 
taller simultàniament)
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Preu: 4,50 EUR per alumne 
(més de 19 alumnes) / 90 EUR 
per grup (grups iguals o inferiors 
a 19 alumnes)

Observacions: Grups de màxim
27 alumnes (es pot fer més d’un 
taller simultàniament)
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Preu: 3,75 EUR per alumne 

Col·labora: Ocine, Cinemes
Albèniz i Cinema Truffaut
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Preu: 4,50 EUR per alumne 
(més de 19 alumnes) / 90 EUR 
per grup (grups iguals o inferiors 
a 19 alumnes)

Observacions: Grups de màxim
27 alumnes (es pot fer més d’un 
taller simultàniament)

CI - CM - CS

FEM 30 ANYS!



MÚSICA I CINEMA
Escoltarem músiques i veurem imatges selec-
cionades de pel·lícules per conèixer les carac-
terístiques, les tècniques i les diferents combi-
nacions de les músiques de la pel·lícula.

Descobrirem com la música pot acompanyar 
una imatge, un personatge o una situació 
determinada o, pel contrari, pot alterar el seu 
significat.

La visita a l'exposició permanent ens permetrà 
comprovar que la relació entre música i 
imatge és tan antiga com l'ésser humà.

TEATRE D'OMBRES: 
EL PRIMER CINEMA

Descobrirem les característiques d'aquests 
espectacles considerats el precedent més 
antic del cinema i dels elements que s’util itza-
ven per a fer les narracions.

La visita es complementa amb una part pràc-
tica on els nens i nenes experimentaran, tot 
jugant, conceptes relacionats amb les 
ombres: llum, opacitat, ombres translúcides..., 
així com les capacitats expressives que 
ofereixen les ombres del nostre cos o d'un 
titella. La part pràctica consisteix en la repre-
sentació d'un espectacle d'ombres: en Kara-
goz.
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Preu: 9 EUR per alumne 
(més de 19 alumnes) / 180 EUR 
per grup (grups iguals o inferiors 
a 19 alumnes)

Observacions: Grups de màxim
27 alumnes (es pot fer més d’un 
taller simultàniament)

CI - CM - CS
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Preu: 9 EUR per alumne 
(més de 19 alumnes) / 180 EUR 
per grup (grups iguals o inferiors 
a 19 alumnes)

Observacions: Grups de màxim
27 alumnes (es pot fer més d’un 
taller simultàniament)

CM - CS



CINEMA MUT: FEM DE CHARLOT!
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.

Amb els petits gravarem el final d’una de les 
pel·lícules del cèlebre personatge i amb els 
joves farem una petita producció fílmica d’un 
petit gag de cinema mut.

DEL 3D A LA REALITAT VIRTUAL
Viatjarem per la història de les tres dimensions 
per construir la història dels espectacles visu-
als descobrint les tècniques de representació 
tridimensional que s'han anat desenvolupant 
al llarg del temps.

Treballarem de manera experiencial 
l'estereoscòpia, els anàglifs, els hologrames, 
la realitat augmentada, la realitat virtual i 
intentarem desentrellar què ens depara el 
futur de la representació de la realitat.
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Preu: 9 EUR per alumne 
(més de 19 alumnes) / 180 EUR 
per grup (grups iguals o inferiors 
a 19 alumnes)

Observacions: Grups de màxim
27 alumnes (es pot fer més d’un 
taller simultàniament)

CM - CS
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Preu: 9 EUR per alumne 
(més de 19 alumnes) / 180 EUR 
per grup (grups iguals o inferiors 
a 19 alumnes)

Observacions: Grups de màxim
27 alumnes (es pot fer més d’un 
taller simultàniament)

CM - CS



EL JOC DE L'ANIMACIÓ
L'eix de la proposta és un joc de pistes per 
descobrir i entendre què és l'animació. Un joc 
que es desenvolupa en grups cooperatius i 
que es basa en el descobriment d'un enigma 
amagat en el museu.

En el taller treballarem les diferents tècniques 
d’animació i narrarem una petita història pas 
a pas, amb la tècnica del stop motion.

LLANTERNA MÀGICA: 
DE LA IMATGE A L'ESPECTACLE

Introducció al fascinant món dels espectacles 
audiovisuals que van contribuir a l'aparició del 
cinema, tot centrant-nos especialment en el 
meravellós espectacle de la llanterna màgica.

Durant la visita guiada a l'exposició perma-
nent del museu descobrirem els aparells i 
enginys que van propiciar la invenció del 
cinema i en el taller ens convertirem en llanter-
nistes tot elaborant i representant una història 
amb llanterna màgica.
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Preu: 9 EUR per alumne 
(més de 19 alumnes) / 180 EUR 
per grup (grups iguals o inferiors 
a 19 alumnes)

Observacions: Grups de màxim
27 alumnes (es pot fer més d’un 
taller simultàniament)

CM - CS
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Preu: 9 EUR per alumne 
(més de 19 alumnes) / 180 EUR 
per grup (grups iguals o inferiors 
a 19 alumnes)

Observacions: Grups de màxim
27 alumnes (es pot fer més d’un 
taller simultàniament)

CM - CS



PINTEM AMB LA LLUM
Convertirem la llum en llapis de colors per 
poder dibuixar una cançó. Investigarem com 
podem gravar el camí de la llum amb una 
càmera de fotos.

Per a poder jugar amb els efectes de la llum 
treballarem els tres elements bàsics que 
defineixen l’exposició de la llum a l'hora de fer 
una fotografia: la sensibilitat ISO, l'obertura del 
diafragma i el temps d’exposició.

Quan haguem experimentat com funciona la 
càmera de fotos, triarem una cançó per a 
poder-la dibuixar amb figures de llum. Farem 
imatges amb gelatines de colors, fluorescents 
i llanternes que enregistrarem per il·lustrar el 
que ens diu la cançó.

TRUCS I TRUCATGES
Destaparem el llegat cinematogràfic de 
Segundo de Chomón, pioner del cinema mut 
català i espanyol i mestre del trucatge cine-
matogràfic.

Durant la visita descobrirem els elements 
precinematogràfics que van propiciar l’apa-
rició del trucatge cinematogràfic i en el taller 
veurem diverses maneres de fer trucs de 
cinema i gravarem una petita història amb 
aquests efectes.
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Preu: 9 EUR per alumne 
(més de 19 alumnes) / 180 EUR 
per grup (grups iguals o inferiors 
a 19 alumnes)

Observacions: Grups de màxim
27 alumnes (es pot fer més d’un 
taller simultàniament)

CM - CS
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Preu: 9 EUR per alumne 
(més de 19 alumnes) / 180 EUR 
per grup (grups iguals o inferiors 
a 19 alumnes)

Observacions: Grups de màxim
27 alumnes (es pot fer més d’un 
taller simultàniament)

CS



ELS PRIMERS CINEASTES:
TALLER DE DOCUMENTAL PER A JOVES

Exercici documental que permetrà veure la 
quotidianitat de Girona a través dels ulls dels 
alumnes. Els joves s’hauran de basar en les 
primeres pel·lícules de la història gravades 
amb el cinematògraf, l'aparell que els Ger-
mans Lumière van inventar, el qual va perme-
tre retratar la vida de la seva època. Les 
pel·lícules que van gravar eren d'un únic pla, 
amb una durada aproximada d'un minut i 
gravades amb càmera fixa.

Una activitat que recupera el Museu del Cinema i que va 
sorgir de l'experiència dels “minuts Lumière”, ideat per 
l'equip pedagògic de la Cinémathèque Française i inicial-
ment desenvolupat a Catalunya per l'equip de Cinema en 
Curs.

FEM CINEMA
EL PLANS CINEMATOGRÀFICS

Aprendrem a llegir cinema gràcies a la visua-
lització de fragments de pel·lícula tot pensant 
per què han estat gravats d’una determinada 
manera i no d’una altra. Així ens adonarem 
que cada director té la seva visió del món i 
una manera diferent d’expressar una idea.

Un cop haguem descobert la importància de 
pensar com gravar per transmetre el que 
volem, ens posarem la gorra de cineastes i 
sortirem a gravar els nostres moments de 
cinema.
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A Durada: 3 hores

Preu: 12 EUR per alumne 
(més de 19 alumnes) / 240 EUR 
per grup (grups iguals o inferiors 
a 19 alumnes)

Observacions: Grups de màxim
27 alumnes (es pot fer més d’un 
taller simultàniament)

CS

Durada: 3 hores

Preu: 9 EUR per alumne 
(més de 19 alumnes) / 180 EUR 
per grup (grups iguals o inferiors 
a 19 alumnes)

Observacions: Aquest taller es 
pot complementar amb una 
visita guiada a l’exposició 
permanent del Museu del 
Cinema

CS



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 tempo-
rals, observar directament fets i fenòmens, 
entendre el  comportament de la llum, narrar 
històries curtes, relacionar text i imatge, 
seqüenciar imatges i elaborar projectes audio-
visuals en grup.

ESO
BATXILLERAT

2019
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El transport de la maleta va a 
càrrec de l'escola que la sol·licita.

Amb educador: 140 EUR per 
grup (grup de màxim 26 
alumnes) més 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.



EL CINEMA ABANS DEL CINEMA
Recorregut per l’exposició permanent on els 
infants i joves s’endinsaran en un viatge de 
llums i ombres, descobrint el teatre d’ombres, 
la llanterna màgica, la fotografia i el cinema 
dels primers temps... i també es treballaran 
les vessants artístiques tecnològiques, socials 
i culturals de la imatge en moviment.

La visita es combina amb les explicacions 
dels educadors i educadores i amb l'experi-
mentació, així com l'observació d'audiovisuals 
i la manipulació d'interactius que fan de la 
visita una experiència dinàmica i participativa.

GIRONA PLATÓ
Coneixerem la ciutat de Girona com a plató 
cinematogràfic i televisiu, des dels orígens del 
cinema fins a l’actualitat, a través del visionat 
d’escenes representatives i visitant les loca- 
litzacions on van ser rodades.

Després del recorregut farem una pràctica 
audiovisual on l’escenari serà la propia ciutat, 
que convertirà els seus espais en decorats 
cinematogràfics.

L’activitat es pot complimentar amb una visita guiada al 
Museu del Cinema.

ANIMACIÓ
Coneixerem els secrets de l'animació de les 
imatges des dels seus orígens i fins avui. 
Visitarem les sales del Museu per veure com 
la dèria d'aconseguir imatges en moviment és 
molt remota, tan remota com el desig d'expli-
car històries. Un viatge animat des de les 
ombres xineses, les plaques de llanterna 
màgica, els primers dibuixos animats fins 
arribar a la projecció.

En la part experimental coneixerem l’evolució 
de l’animació i les diverses tècniques que 
permeten donar moviment a una imatge fixa. 
Després farem la nostra pròpia història 
animada amb la tècnica del stop motion.

CINEMA MUT: FEM DE CHARLOT!
Coneixerem el llenguatge i l'expressivitat del 
cinema mut de la mà de Charles Chaplin i de 
les seves pel·lícules. Jugarem i experimenta-
rem amb el llenguatge del nostre cos per 
poder després fer una petita escena de 
cinema mut.

Amb els petits gravarem el final d’una de les 
pel·lícules del cèlebre personatge i amb els 
joves farem una petita producció fílmica d’un 
petit gag de cinema mut.
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Preu: 4,50 EUR per alumne 
(més de 19 alumnes) / 90 EUR 
per grup (grups iguals o inferiors 
a 19 alumnes)

Observacions: Grups de màxim
27 alumnes (es pot fer més d’un 
taller simultàniament)
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Preu: 9 EUR per alumne 
(més de 19 alumnes) / 180 EUR 
per grup (grups iguals o inferiors 
a 19 alumnes)

Observacions: Grups de màxim
27 alumnes (es pot fer més d’un 
taller simultàniament)
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Preu: 9 EUR per alumne 
(més de 19 alumnes) / 180 EUR 
per grup (grups iguals o inferiors 
a 17 alumnes)

Observacions: Grups de màxim
27 alumnes (es pot fer més d’un 
taller simultàniament)
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Preu: 9 EUR per alumne 
(més de 19 alumnes) / 180 EUR 
per grup (grups iguals o inferiors 
a 17 alumnes)

Observacions: Grups de màxim
27 alumnes (es pot fer més d’un 
taller simultàniament)



DEL 3D A LA REALITAT VIRTUAL
Viatjarem per la història de les tres dimensions 
per construir la història dels espectacles visu-
als descobrint les tècniques de representació 
tridimensional que s'han anat desenvolupant 
al llarg del temps.

Treballarem de manera experiencial 
l'estereoscòpia, els anàglifs, els hologrames, 
la realitat augmentada, la realitat virtual i 
intentarem desentrellar què ens depara el 
futur de la representació de la realitat.

LABORATORI DE FOTOGRAFIA
Visitarem les sales del Museu per entendre el 
pas de la captació de la imatge a la fixació 
d'aquesta, des dels seus inicis amb la càmera 
fosca fins a les primeres càmeres de fotogra-
fiar.

Durant el taller realitzarem una fotografia 
exterior amb una càmera obscura i ens 
tancarem en el laboratori on descobrirem la 
nostra fotografia gràcies al procés de revelat-
ge amb els elements químics.

* En cas de pluja o mal temps s'experimentarà amb la 
fotografia interior.
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(més de 19 alumnes) / 180 EUR 
per grup (grups iguals o inferiors 
a 19 alumnes)

Observacions: Grups de màxim
27 alumnes (es pot fer més d’un 
taller simultàniament)
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(més de 19 alumnes) / 180 EUR 
per grup (grups iguals o inferiors 
a 19 alumnes)

Observacions: Grups de màxim
27 alumnes (es pot fer més d’un 
taller simultàniament)



MASTERCLASS DE MÚSICA I CINEMA
Escoltarem músiques i veurem imatges selec-
cionades de pel·lícules per conèixer les carac-
terístiques, les tècniques i les diferents combi-
nacions de les músiques de la pel·lícula.

Descobrirem com la música pot acompanyar 
una imatge, un personatge o una situació 
determinada o, pel contrari, pot alterar el seu 
significat.

La visita a l'exposició permanent ens permetrà 
comprovar que la relació entre música i 
imatge és tan antiga com l'ésser humà.

OBJECTIU CINEMA
Descobrirem els rols dels equips, les etapes, 
els aspectes tècnics i narratius del llenguatge 
cinematogràfic (moviments de càmera, angu-
lacions, plans, trucatges, personatges, 
accions, ambientació...) imprescindibles tots 
ells en qualsevol rodatge.

Posteriorment el grup desenvoluparà les dife- 
rents tasques que participen en la producció 
d'un film: el guió, els actors, càmera, els loca-
litzadors, l'atrezzo, la direcció... Quan estigui 
tot a punt es rodarà la seqüència ideada 
entre tot el grup.
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(més de 19 alumnes) / 180 EUR 
per grup (grups iguals o inferiors 
a 19 alumnes)

Observacions: Grups de màxim
27 alumnes (es pot fer més d’un 
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Preu: 12 EUR per alumne 
(més de 19 alumnes) / 240 EUR 
per grup (grups iguals o inferiors 
a 19 alumnes)

Observacions: Grups de màxim
27 alumnes (es pot fer més d’un 
taller simultàniament)



ELS PRIMERS CINEASTES:
TALLER DE DOCUMENTAL PER A JOVES

Exercici documental que permetrà veure la 
quotidianitat de Girona a través dels ulls dels 
alumnes. Els joves s’hauran de basar en les 
primeres pel·lícules de la història gravades 
amb el cinematògraf, l'aparell que els Ger-
mans Lumière van inventar, el qual va perme-
tre retratar la vida de la seva època. Les 
pel·lícules que van gravar eren d'un únic pla, 
amb una durada aproximada d'un minut i 
gravades amb càmera fixa.

Una activitat que recupera el Museu del Cinema i que va 
sorgir de l'experiència dels “minuts Lumière”, ideat per 
l'equip pedagògic de la Cinémathèque Française i inicial-
ment desenvolupat a Catalunya per l'equip de Cinema en 
Curs.

GIRONA, FLORS DE CINEMA
Cada grup escolar filmarà les històries, les 
persones i els espais florals. Els alumnes 
podran mostrar la seva diferent mirada sobre 
el Temps de Flors.

Les filmacions dels joves s'hauran d'inspirar 
en les primeres pel.lícules de la història que 
van ser gravades amb l'aparell que els Ger-
mans Lumière van inventar, el cinematògraf, 
el qual va permetre retratar la vida quotidiana 
de la seva època.
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Preu: 9 EUR per alumne 
(més de 19 alumnes) / 180 EUR 
per grup (grups iguals o inferiors 
a 19 alumnes)

Observacions: Aquest taller es 
pot complementar amb una 
visita guiada a l’exposició 
permanent del Museu del 
Cinema
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Preu: 4 EUR alumnes de Girona/
8,50 EUR alumnes de fora de la
ciutat de Girona

Observacions: Grups de màxim
26 alumnes (es pot fer més d’un 
taller simultàniament)

POPOSTA REALITZADA DURANT 
GIRONA, TEMPS DE FLORS

!!



LLEGEIX, CÀMERA I... ACCIÓ
PROJECTE ANUAL

La tria d’un llibre de lectura és el punt d’inici 
d’aquest projecte anual que acaba amb la 
presentació pública dels booktrailers fets pels 
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.
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d’una hora i una darrera sessió
de presentació final 

Preu: 
Grups de Girona: 55 EUR 
grup/classe.
Grups de fora de Girona: 185 
EUR grup més el desplaçament 
de l’educador fins a l’escola

Organitza: Museu del Cinema i 
Servei Municipal de Biblioteques
de Girona

!!



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.

EDUCACIÓ
ESPECIAL
Activitats adaptades a la diversitat funcional de cada grup
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El transport de la maleta va a 
càrrec de l'escola que la sol·licita.

Oferta conjunta dels serveis 
educatius del Museu del Cinema 
i Filmoteca de Catalunya



CINEMA MUT: FEM DE CHARLOT!
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.

Amb els petits gravarem el final d’una de les 
pel·lícules del cèlebre personatge i amb els 
joves farem una petita producció fílmica amb 
un gag de cinema mut.

EL CONTE S'ANIMA: 
DE LES OMBRES AL CINEMA

Aquesta activitat permetrà descobrir diferents 
maneres de narrar històries amb imatges al 
llarg del temps i conèixer com s'aconsegueix 
l'animació de les imatges.

Els nens i nenes veuran un petit espectacle 
d’ombres, descobriran diverses formes de 
representar històries amb moviment durant la 
visita a l’exposició i realitzaran una de les 
joguines òptiques més famoses: el taumàtrop.

TEATRE D'OMBRES: EL PRIMER CINEMA
Descobrirem les característiques d'aquests 
espectacles considerats el precedent més 
antic del cinema i dels elements que s’util itza-
ven per a fer les narracions.

La visita es complementa amb una part pràc-
tica on els nens i nenes experimentaran, tot 
jugant, concep tes relacionats amb les 
ombres: llum, opacitat, ombres translúcides..., 
així com les capacitats expressives que 
ofereixen les ombres del nostre cos o d'un 
titella. 

MOSTRA DE CINEMA D'ANIMACIÓ
Projeccions per a descobrir i compartir l'ambi-
ent col·lectiu del Cinema. Descobrirem curt-
metratges que permeten enriquir l'imaginari 
infantil i que conviden al diàleg.

Els programes han estat ideats tenint en 
compte la diversitat de les tècniques d'ani-
mació util itzades, dels països d'origen dels 
films i dels temes que tracten cadascun d'ells.

Convidem als més petits de l'escola a anar al 
cinema i a extendre l'experiència a l'aula amb 
el material didàctic proporcionat.
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(més de 19 alumnes) / 90 EUR 
per grup (grups iguals o inferiors 
a 19 alumnes)

Observacions: Grups de màxim
27 alumnes (es pot fer més d’un 
taller simultàniament)
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(més de 19 alumnes) / 90 EUR 
per grup (grups iguals o inferiors 
a 19 alumnes)

Observacions: Grups de màxim
27 alumnes (es pot fer més d’un 
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Observacions: Grups de màxim
27 alumnes (es pot fer més d’un 
taller simultàniament)
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Preu: 3,75 EUR per alumne 

Col·labora: Ocine, Cinemes
Albèniz i Cinema Truffaut

!!

FEM 30 ANYS!



CICLES
FORMATIUS I

ESCOLES
D'ADULTS

EL CINEMA ABANS DEL CINEMA
Descobrirem les característiques d'aquests 
espectacles considerats el precedent més 
antic del cinema i dels elements que s’util itza-
ven per a fer les narracions.

La visita es complementa amb una part pràc-
tica on els nens i nenes experimentaran, tot 
jugant, concep tes relacionats amb les 
ombres: llum, opacitat, ombres translúcides..., 
així com les capacitats expressives que 
ofereixen les ombres del nostre cos o d'un 
titella. 

GIRONA PLATÓ
Coneixerem la ciutat de Girona com a plató 
cinematogràfic i televisiu, des dels orígens del 
cinema fins a l’actualitat, a través del visionat 
d’escenes representatives i visitant les loca-
litzacions  on van ser rodades.

Després del recorregut farem una pràctica 
audiovisual on l’escenari serà la pròpia ciutat, 
que convertirà els seus espais en decorats 
cinematogràfics.

L’activitat es pot complimentar amb una visita guiada al 
Museu del Cinema.
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Preu: 9 EUR per alumne 
(més de 19 alumnes) / 180 EUR 
per grup (grups iguals o inferiors 
a 19 alumnes)

Observacions: Grups de màxim
27 alumnes (es pot fer més d’un 
taller simultàniament)



CINEMA MUT: FEM DE CHARLOT!
Coneixerem el llenguatge i l'expressivitat del 
cinema mut de la mà de Charles Chaplin i de 
les seves pel·lícules. Jugarem i experimentar-
em amb el llenguatge del nostre cos per 
poder després fer una petita escena de 
cinema mut.

Amb els petits gravarem el final d’una de les 
pel·lícules del cèlebre personatge i amb els 
joves farem una petita producció fílmica d’un 
petit gag de
cinema mut.

DEL 3D A LA REALITAT VIRTUAL
Viatjarem per la història de les tres dimensions 
per construir la història dels espectacles visu-
als descobrint les tècniques de representació 
tridimensional que s'han anat desenvolupant 
al llarg del temps.

Treballarem de manera experiencial 
l'estereoscòpia, els anàglifs, els hologrames, 
la realitat augmentada, la realitat virtual i 
intentarem desentrellar què ens depara el 
futur de la representació de la realitat.

LABORATORI DE FOTOGRAFIA
Visitarem les sales del Museu per entendre el 
pas de la captació de la imatge a la fixació 
d'aquesta, des dels seus inicis amb la càmera 
fosca fins a les primeres càmeres de fotogra-
fiar.

Durant el taller realitzarem una fotografia 
exterior amb una càmera obscura i ens 
tancarem en el laboratori on descobrirem la 
nostra fotografia gràcies al procés de revelat-
ge amb els elements químics.

* En cas de pluja o mal temps s'experimentarà amb la 
fotografia interior.

LLANTERNA MÀGICA: 
DE LA IMATGE A L'ESPECTACLE

Introducció al fascinant món dels espectacles 
audiovisuals que van contribuir a l'aparició del 
cinema, tot centrant-nos especialment en el 
meravellós espectacle de la llanterna màgica.

Durant la visita guiada a l'exposició perma-
nent del museu descobrirem els aparells i 
enginys que van propiciar la invenció del 
cinema i en el taller ens convertirem en llanter-
nistes tot elaborant i representant una història 
amb llanterna màgica.
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RECURSOS
PER A

PROFESSORAT

MALETES DIDÀCTIQUES
Els Serveis Educatius del Museu del Cinema i de la Filmoteca oferim dues 
maletes didàctiques per treballar diversos temes, relacionats amb el Cinema, en 
profunditat.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA - LA MÀGIA DE L’ANIMACIÓ (pàgina 19)
Tracta del pre-cinema i el descobriment de les tècniques que van facilitar el pas 
de la imatge fixa a la imatge en moviment.

SECUNDÀRIA I BATXILLERAT (pàgina 31)
Parla dels formats, els gèneres i els oficis cinematogràfics. 

Aquestes temàtiques que es podran treballar de manera autònoma des de 
diferents aproximacions pràctiques mitjançant el material i la guia orientativa 
que incorporen aquestes maletes.  La maleta de secundària també es pot 
util itzar en versió virtual.

CURSOS PER A DOCENTS
Adreçats als professionals de l'educació que estiguin interessats en obtenir 
coneixements, teòrics i pràctics, sobre la introducció de l'educació cine-
matogràfica a l'aula.

VISITES GUIADES DE FORMACIÓ
Recorregut guiat per l’exposició permanent per aquells mestres, professors i 
educadors que prefereixin fer el recorregut de manera autònoma. Es tracta 
d’una passejada que indica aspectes de rellevància pedagògica i que es com-
plementa amb la guia didàctica de la visita on hi ha desenvolupat el contingut 
dels diferents espais del Museu.
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Els Serveis Educatius del Museu del Cinema i de la Filmoteca oferim dues 
maletes didàctiques per treballar diversos temes, relacionats amb el Cinema, en 
profunditat.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA - LA MÀGIA DE L’ANIMACIÓ (pàgina 19)
Tracta del pre-cinema i el descobriment de les tècniques que van facilitar el pas 
de la imatge fixa a la imatge en moviment.

SECUNDÀRIA I BATXILLERAT (pàgina 31)
Parla dels formats, els gèneres i els oficis cinematogràfics. 

Aquestes temàtiques que es podran treballar de manera autònoma des de 
diferents aproximacions pràctiques mitjançant el material i la guia orientativa 
que incorporen aquestes maletes.  La maleta de secundària també es pot 
util itzar en versió virtual.

INSTITUT D'ESTUDIS DEL MUSEU DEL CINEMA
La biblioteca del Museu del Cinema disposa d'un fons de pel·lícules amb materi-
al 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 util itzar.

Per a més informació contacteu amb: biblioteca@museudelcinema.cat

MATERIAL DIDÀCTIC PER FER VISITES AUTÒNOMES
El Museu posa a la vostra disposició dues guies de treball (una d’educació 
primària i l’altra per educació secundària i batxillerat) relacionades amb 
l’exposició permanent del Museu. Si voleu fer una visita amb els vostres 
alumnes de manera autònoma podeu fer servir aquest material per a conèixer 
el contingut, seguir el recorregut i treballar-lo a l’aula.
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Salvador Àngel Anna Mitjà
(FANG)

Col·laboren amb el servei educatiu:

Participen en el 
servei educatiu:

Amb el suport de:

ALIANÇA AMB LA FUNDACIÓ BOFILL


