
 

 

 
 

 
 
 
PRIMER CINEMA 
  
PRIMER CINEMA és una invitació a iniciar-se en la creació audio-visual a través del 
primer cinema: el cinema mut, que amb un llenguatge assequible i molt visual, és el mitjà 
idoni per descobrir els elements essencials que intervenen en el llenguatge audio-visual, i 
començar a jugar-hi i a crear, en una aventura col·lectiva que va de la imaginació a la 
pantalla.   
 
 

 
 

 
CONTEXT 
 

Aquest projecte recull la metodologia de Participa Méliès (www.participamelies.com) de la 
Fundació “la Caixa” i us acompanya per crear de forma àgil i senzilla un curtmetratge mut en vídeo 
que es projectarà en una celebració i mostra a CaixaForum i que pot formar part de la plataforma 
on-line del concurs. 

Més enllà de l’alfabetització audio-visual, treballar amb cinema significa endinsar-nos en un art 
que és en essència col·lectiu, que engloba altres llenguatges artístics, que enllaça amb els gustos 
i coneixements de l’alumnat, i que té un cicle amb un inici i un final clars que requereixen 
implicació, atenció sostinguda en el temps i actualment, entrar també en la difusió on-line i en 
qüestions de ciutadania digital.  

PRIMER CINEMA és el contrari d’últim cinema, inclús, d’únic cinema... les formacions i la pròpia 
metodologia estan orientades a donar eines als centres, a docents i a l’alumnat per a que els 
projectes creatius i el llenguatge audio-visual no deixin de formar part de les seves vides.     

 

 

 
A QUI VA ADREÇAT 

 
Centres públics i concertats  

 
ETAPA 

 
Primària, ESO, Batxillerat, Educació 
especial  

 
DURADA 

 
   De setembre a maig  

http://www.participamelies.com/
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Aprendre a fer i llegir imatges 
 
De la mateixa manera que aprenem a llegir i a escriure alhora, perquè una activitat reforça l’altra, 
per l’aprenentatge del llenguatge audiovisual haurem de combinar “l’escriptura” d’imatges amb la 
seva “lectura”. 
 
Per què fer cinema a l’aula? Més enllà de l’alfabetització audiovisual 
 
L’audiovisual és un sistema complex que històricament ha costat d'incorporar al sistema educatiu 
perquè s’associava a determinats coneixements tecnològics i a uns requisits i mitjans tècnics dels 
que sovint no es disposava en la majoria de centres educatius.  
 
Actualment, aquesta “barrera” s’ha superat, però ens segueixen frenant la complexitat 
d’organització que associem al cinema i la dificultat de defensar una activitat pràcticament absent 
del currículum.  
 
L'objectiu de PRIMER CINEMA (i de Participa Méliès) és el de superar aquesta conjuntura i 
facilitar una iniciativa cultural i educativa de referència que respongui a la necessitat d’incorporar 
l‘educació audiovisual en els contextos educatius i, sobretot, de facilitar-ne la metodologia.  
 
Per què comencem amb el cinema mut?  
 
El cinema mut, el cinema dels inicis, és el millor cinema per iniciar-se. I a diferència del que pugui 
semblar, és molt més senzill de fer i els resultats solen ser millors.  
 
Per una banda us estalviarà la dificultat de gravar i editar el so en directe, que és complicat i que 
en general requereix un equipament difícil de trobar i d’usar.  
 
També us evitarà un problema freqüent: la dificultat d’escriure i interpretar diàlegs de qualitat, i 
com sovint ens recolzem en el text i oblidem pensar la pel·lícula en termes d’acció, de qualitat 
visual. Per les seves característiques obligarà a fer un treball centrat en la imatge i una 
interpretació escènica basada en el cos, i ambdós són claus de l’èxit.  
 
 
Com ho fem? Per què ho fem?  
 
Proposem doncs, amb una metodologia de projecte, familiaritzar-nos amb la creació audiovisual a 
través de la pràctica que a la llarga ens permetrà llegir i produir imatges en moviment, i el que 
potser és més important en el context actual, com que treballareu on-line, podreu fer un 
aprenentatge també de ciutadania digital. 
 
Vosaltres decidireu els objectius i la manera de dur-los a terme. A continuació però us presentem 
alguns dels objectius educatius que us podeu proposar, i de les matèries i competències que 
podreu treballar: 
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OBJECTIUS 

 

• Facilitar a l’alumnat els fonaments del llenguatge audio-visual i cinematogràfic per iniciar 
una alfabetització audio-visual efectiva.  

• Apropar el cinema a joves i a infants. Fomentar la creativitat i l’interès per la cultura. 
Ampliar els seus referents i impulsar un ús de les tecnologies audio-visuals més ric. 

• Fomentar l’experiència d’aprenentatge compartida posant al centre el treball col·lectiu, 
i el sentit d’equip. Compartir idees, esforç,... cooperar. Adquirir autonomia i sentit de la 
responsabilitat . 

• Experimentar la importància de l’organització, l’anticipació i també de la capacitat 
d’improvisació quan s’escau, per poder realitzar un projecte satisfactori i gaudir el procés.    

• Connectar amb els interessos i els coneixements dels i de les joves. Promoure un 
aprenentatge significatiu, facilitar que traslladin els seus coneixements i aficions a 
l’entorn educatiu reglat i fomentar una actitud crítica i reflexiva envers els entorns digitals.   

• Reforçar el treball continu i acostumar-los poc a poc a mantenir la motivació i l’interès 
en un projecte sostingut en el temps.  

• Facilitar l’aprenentatge transversal i la integració de les diverses matèries aprofitant la 
naturalesa sistematitzadora de les arts. Ajudar a descobrir i experimentar altres camps de 
la creació com la literatura, la interpretació teatral, l’escenografia,..  Provocar la curiositat 
cap a coneixements d’altres matèries curriculars o la reflexió sobre temes d’actualitat 
aprofitant la motivació del projecte de cinema.    

 

A QUI VA ADREÇAT 
 
A tots els centres educatius de Barcelona que vulguin dur a terme un projecte d’iniciació a 
l’audiovisual, adquirint les competències docents per tenir autonomia en aquest camp i seguir 
duent a terme projectes mitjançant el llenguatge audiovisual.  
 

DURADA 
 

Inici a l’octubre de 2020 i finalització al maig de 2021.  

El desenvolupament del projecte al centre (preparació del curtmetratge, rodatge, edició i 
presentació) és variable, i anirà en funció de l’organització escolar i dels objectius del centre. 

• Octubre 2020: 2 sessions de formació a docents i lliurament de Guia per a docents i de la 
guia de Creació Audiovisual (CaixaForum Barcelona) – 6 hores. 

. 

• Octubre a Maig: Desenvolupament del projecte als centres amb una cadència i durada a 
decidir pel centre, amb l’acompanyament remot de l’equip de Participa Méliès. Es 
recomana comptar amb un mínim de 25 hores, que es poden distribuir de forma 
convenient.  

 

• Febrer 2021: trobada de docents a CaixaForum Barcelona – 3 hores 
 

• Maig 2021:  
o Mostra final de treballs i celebració de tancament a CaixaForum Barcelona (un matí) 
o Trobada final de docents per fer balanç, propostes de millora i celebrar també! (2 

hores)  
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DESCRIPCIÓ 
 

PRIMER CINEMA és un projecte d’iniciació a l’audiovisual que, a partir de l’experiència i els 
recursos de Participa Méliès, ajuda els equips docents a realitzar projectes de cinema a l’aula.  

Us proposem que elaboreu un petit curtmetratge de cinema mut i fantàstic, que es presentarà en 
una mostra final a CaixaForum Barcelona, i que si voleu, podreu fer participar a la 9a edició del 
concurs Participa Méliès (www.participamelies.com). 

Els curtmetratges han de tenir una durada inferior als tres minuts, han de ser muts (sense diàlegs 
ni narració de veu, però poden incloure so directe, a banda dels efectes de so i música) i han 
d'incloure, com a mínim, un dels següents trucatges cinematogràfics clàssics:  truc de substitució, 
truc de sobreimpressió o jocs d'escala.  

Us convidem doncs a realitzar un projecte centrat en un procés creatiu i cooperatiu que combina 
art i tecnologia i que, per la seva naturalesa, acabarà desplegant múltiples competències i 
aprenentatges inter-disciplinar: fomenta dinàmiques de grup, contribueix al desenvolupament 
personal, permet als alumnes vincular-se als seus gustos i estimula una transversalitat 
d’aprenentatges relacionats amb matèries curriculars.   

Per la resta només necessiteu una història que pugueu explicar en menys de 3 minuts, una 
càmera o dispositiu de vídeo per gravar un curtmetratge i molta imaginació! 

 

El programa ofereix:   

• Tallers de formació 

• Una Guia de creació audio-visual en la que es donen recursos que fomenten el treball de 
grup i la creació coral, el coneixement de la importància dels diferents components del 
llenguatge audio-visual i dels rols que s’hi associen, i l’assumpció de la responsabilitat a 
través d’aquest procés.  

• Acompanyament a través: 
o Tutoria i consultes on-line per atendre dubtes i acompanyar, a través de 

hola@participamelies.org 
o Recursos pràctics i instrumentals per a docents per dur a terme el projecte, en una 

guia en paper 
o Recursos educatius a www.participamelies.com amb caràcter de materials per a 

l’alumnat que amplien l’aprenentatge sobre els orígens del cinema, creació actual, 
etc...  

o Trobada durant el curs per compartir dubtes, impressions, intercanviar idees i 
solucionar problemes.  
 

• Equipament: Per tal de gravar el curt i editar-lo cal disposar d’algun dispositiu 
d’enregistrament i edició (càmera, ordinador, tauleta, mòbil...). PRIMER CINEMA disposarà 
d’un petit estoc de tauletes per prestar-ne una durant un període aproximat de 3 setmanes 
a aquells centres que no comptin amb cap tipus de dispositiu de gravació. El calendari de 
préstec s’establirà d’acord al nombre de centres que ho sol·licitin.   
  

• L’oportunitat d’aportar les produccions al web www.participamelies.com. Això us 
facilita l’estímul que significa un concurs i una plataforma de representació col·lectiva. És 
una forma de posar el vostre curt en relació a altres centres, famílies, professionals... 
d’arreu del Món que han assumit el mateix repte.  També és la forma de garantir que 
vetllen per la difusió del curt, per fer-ne presentacions,.... en definitiva que es dugui a terme 
una part clau en la creació artística que sovint oblidem: posar-ho davant del públic i 
treballar activament per a que sigui vist.  

https://www.participamelies.com/
mailto:hola@participamelies.org
http://www.participamelies.com/
https://www.participamelies.com/
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En definitiva, posar els recursos i l’experiència de Participa Méliès per donar autonomia als 
centres per dur a terme i consolidar projectes audio-visuals més enllà de l’alfabetització audio-
visual i que aquest món passi a formar part de ple de l’educació en el centres participants.   

 

Què ha de garantir el centre: 

• Participar a les formacions, seguiments i valoracions del programa 

• Crear l’estructura organitzativa per desenvolupar el procés creatiu  

• Desenvolupar almenys un curs de cinema mut al centre 

• Documentar i avaluar el projecte 

• Per tal de garantir la viabilitat del projecte, recomanem que s’inscriguin com a mínim dos 
docents de cada centre. 
 

Tot plegat és un treball en entorns digitals, un espai que senten com a propi i que permet 
enregistrar amb dispositius senzills, que sovint són els mateixos on serà vist, i que us durà a fer 
una interessant incursió i reflexió sobre aquests.  

 

FORMACIÓ ASSOCIADA 
 
El programa ofereix tallers de formació reconeguda de 30h en els que es donaran eines per dur 
a terme un curtmetratge a l’escola de forma àgil i el més senzilla possible.  
 
En aquest tallers també s’abordaran qüestions tècniques, incidint especialment en l’edició, en 
treballar amb equipaments barats i accessibles com tauletes, mòbils, software lliure, etc... i si és 
possible, integrant al màxim els coneixements previs de l’alumnat. 
 
Un part important es dedicarà als objectius i a com treure el major profit educatiu del projecte, 
tenint en compte: 
 

• La transversalitat del cinema que permet enllaçar amb àrees de coneixement diverses i 
posar en pràctica arts com el dibuix, la fotografia, l’escriptura, la interpretació escenografia, 
grafisme i dibuix, la música, etc...  

• La dinàmica d’equip indispensable en la seva creació i les competències interpersonals 

• El món de gustos i referents de l’alumnat que es poden integrar 

• Les qüestions de d’alfabetització i de ciutadania digital que la creació i sobretot la difusió 
on-line del curtmetratge ens condueixen a tractar.  

 
Un aspecte important de la formació serà trobar fórmules noves, creatives i significatives 
d’avaluació, que recullin bé els nostres objectius, que ajudin els alumnes i que ens permetin 
detectar tot allò que ha succeït i hem après més enllà dels objectius. 
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QUÈ SE N’ESPERA 
 

• Que els centres participants hagin estat capaços d’elaborar al menys un curtmetratge de 
cinema mut.  

• Que l’alumnat participant s’hagi iniciat en el món del cinema a partir d’un procés de creació 
duna pel·lícula muda. 

• Que el procés hagi servit experimentar el treball cooperatiu i interdisciplinari.  

• Que el procés deixi empremta en el projecte del centre: que se segueixi treballant 
l’audiovisual, i es continuí apostant pel treball en projectes, amb creativitat, reforçant la 
transversalitat i abordant l’aprenentatge i la creació artística com un fet col·lectiu, amb 
capacitat d’irradiar més enllà dels murs del centre.  

 

 
CONTACTE:    
 
hola@participamelies.com 
 
Centre de Recursos Artístics de Barcelona 
Consorci d'educació de Barcelona 

crp-santandreu@xtec.cat 

 

mailto:hola@participamelies.com
mailto:crp-santandreu@xtec.cat

