Extraescolar de l’Escoleta de Cinema
Descobrim-nos fent cinema!!!
El programa Descobrim-nos fent cinema!!! és una proposta d'un conjunt d'activitats que pretenen
que l'audiovisual esdevingui una eina per promoure la relació, la descoberta i el coneixement de
l'entorn per part dels nens i les nenes participants, amb la idea de facilitar processos
d'autoconeixement, diàleg i convivencialitat. Els dos objectius principals són que els infants explorin
els seus temes d'interès i els comparteixin, així com que treballin la creativitat a la vegada que
s’endinsen en la narració d’històries mitjançant imatges i paraules en moviment. Tot aquest treball
sempre s’enfoca des d'un vessant artístic, de recerca i de connexió amb l'entorn i amb el grup.
La proposta es desplega al llarg de tres trimestres durant un curs escolar, amb activitats diferents
per a cadascun. S’adreça a infants de 6 a 12 anys (1r a 6è de primària), dividits en dos grups d’edat.
Les sessions es preveuen un cop a la setmana i amb una durada d'una hora.

Les tres seqüències d’activitats que proposem poden funcionar per si mateixes, però per a què els
nens i les nenes tinguin un aprenentatge més sostingut i una experiència més completa
recomanem que es desenvolupin totes tres. A cada trimestre posem el focus en una forma
d'expressió audiovisual diferent, amb la intenció de fomentar el diàleg i la posada en valor de la
seva mirada envers tot allò que ens envolta.
Preu mensual de 35€ per a cada infant (mínim 9 inscripcions).
1r trimestre: Documentar l'escola i la seva relació amb el barri
Objectius:
1. Motivar la relació amb la comunitat educativa i l’entorn mitjançant l’organització d’equips de
reporters i reporteres de l'escola.
2. Crear col·lectivament diverses peces micro-documentals que connectin els infants amb l'entorn
directe i/o els seus interessos en el marc escolar i els espais del barri amb qui interaccionen.
3. Utilitzar l’audiovisual, el joc i l’experimentació creativa com a eines d'autoconeixement i de
desenvolupament individual, col·lectiu i social.
Descripció de l’activitat:
El taller del primer trimestre consisteix en el disseny i la producció diverses peces microdocumentals lligades al coneixement de l'entorn de l'escola i la relació de la mateixa amb el barri, a
més de les necessitats de la comunitat educativa. Aquestes peces, en format de reportatge o de
tipus més documental, seran realitzades íntegrament pels nens i les nenes, els quals seran
protagonistes de totes les fases del procés creatiu. El recorregut dels infants es dividirà en dues
parts. En les primeres sessions els i les participants s’endinsaran al món de l'audiovisual per
descobrir tot el que saben i poden aprendre de més sobre el reportatge, com es fa un guió, quin és

la tasca d’explicar històries micròfon i càmera en mà, què vol dir documentar, etc. En una segona
part, treballarem acompanyant els nens i les nenes en cadascuna de les fases del procés de
documentar audiovisualment i generar relats sobre la realitat.
2n trimestre: Crear una petita pel·lícula menuda
Objectius:
1. Introduir el cinema com una fórmula d’expressió i reflexió dels més menuts amb la intenció de
fomentar el diàleg i la posada en valor de la seva mirada envers tot allò que ens envolta.
2. Facilitar processos, obrir dinàmiques i desplegar aprenentatges enriquidors perquè els nens i
les nenes elaborin les seves pròpies creacions audiovisuals, i deixin de només rebre-les de
forma passiva i consumista.
3. Iniciació i descoberta del llenguatge i la narrativa audiovisual en la ficció, i foment d’una major
fluïdesa d’expressió a tots els nivells: verbal, paraverbal i corporal.
Descripció de la activitat: Mitjançant la creativitat i les eines audiovisuals que aprenguin, els nens i
les nenes participants faran un curtmetratge des de els seus interessos i a partir de la seva mirada
al món que ens envolta. L'activitat es desenvoluparà en tres parts: en una primera descobriran de
nou el món del cinema (els gèneres, els processos d'elaboració d'una pel·lícula, els rols, etc.). En un
segon moment, elaborarem el guió de la seva petita pel·lícula menuda sempre a partir dels temes
que són del seu interès (des de la pluja d’idees i la sinopsi fins al guió tècnic i el storyboard passant
pel guió literari i la seqüenciació del relat). Finalment gravaran i editaran el seu curtmetratge.
3r trimestre: Comunicar-nos creativament amb l'audiovisual
Objectius:
1. Despertar la sensibilitat dels i les alumnes vers el llenguatge i la narrativa audiovisual, i les
diferents manifestacions creatives que tenim per comunicar-nos.
2. Crear col·lectivament diverses peces que connectin els infants amb el barri, la ciutat i tot allò
que passa en la nostra societat.
3. Aprofundir en la utilització de l’audiovisual, el joc i l’experimentació creativa com a eines
d'autoconeixement i de desenvolupament individual, col·lectiu i social.
Descripció de l’activitat: Treballarem les temàtiques d'interès dels nens i les nenes i tot allò que
passi al voltant de l’escola, al barri, a la ciutat i fins i tot més enllà, posant en valor què ens aporten
els diferents formats audiovisuals. En aquesta etapa els infants començaran a conèixer i reconèixer
quins usos poden donar al relat amb imatges i paraules des de la imaginació i la descoberta
narrativa. Explicaran històries sobre com perceben l’entorn des del seu punt de vista, faran postals
plàstiques i audiovisuals per compartir les seves reflexions sobre temes socials, obriran espais de
diàleg amb la comunitat i el barri fent servir el set comunica’t i l’enquesta de carrer, etc.

