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1. Definició i context del problema 

La idea del treball va sorgir durant un dia que estava a l’Institut realitzant les pràctiques del 
màster, tot parlant amb la meva tutora, una de les professores de tecnologia que imparteixen 
classe als nois i noies de l’educació secundària obligatòria. 

Ja portava unes quantes setmanes a l’nstitut i havia pogut veure el seu funcionament. Vaig 
trobar estrany que en cap dels cursos d’ESO no es fes cap sortida escolar des de l’àrea de 
tecnologia. Em van comentar que per tema econòmic i perquè requeria molt bona organització, 
a causa del gran nombre d’alumnes que hi havia a cada curs de l’ESO. Eren els motius del 
perquè no s’havia proposat i planificat una sortida de tecnologia. Si que és cert, que anys 
enrere s’havia fet alguna sortida escolar, però que ara ja portaven uns anys sense fer-ne cap.  

Llavors, vaig pensar que seria interessant i engrescador pels alumnes poder realitzar una 
sortida en algun lloc proper al centre educatiu. Visitar el museu del cinema- col·lecció Tomàs 
Mallol de Girona vaig creure que seria una bona opció. Primer perquè és un lloc a prop del 
centre, per tant no requereix perdre molt de temps en el desplaçament ni molta despesa 
econòmica. És un trajecte curt, d’uns 10 minuts, si es fa amb autobús. A més a més, la visita al 
museu és gratuïta pels estudiants, i si és una visita guiada són 3,75 € per cada alumne. Vaig 
pensar que era un cost assequible i el fet de tenir un educador que expliqui els continguts de 
les diverses sales del museu penso que és més profitós, rendible i satisfactori per un millor 
aprenentatge.  

Per altra banda, és interessant que els joves de la ciutat coneguin la cultura i l’origen del 
cinema, un invent considerat com el 7è art i que està molt present en la societat actual, on els 
joves adolescents es troben exposats dia a dia davant d’un seguit d’imatges cinematogràfiques.  

El meu propòsit, és plantejar la sortida al final del primer i del segon cicle de l’ESO, és a dir pels 
cursos de segon i quart. Tot adaptant-la en els continguts del currículum establerts en el Decret 
143/2007, de 26 de juny.  Es tractaria que els dos cursos realitzessin el recorregut complet en 
l’exposició permanent, però cada un profunditzés en el tema que li sigui més adequat, ampliant 
o reforçant coneixements estudiats a classe a través de les diferents sales i dels objectes 
exhibits. 

Poder fer una sortida d’aquest tipus durant el curs escolar és una manera de fer un 
aprenentatge actiu, vivencial i enriquidor. No obstant, és necessari complementar-ho amb 
activitats específiques, afavoridores pels alumnes perquè es preguntin, meditin i parin atenció 
en aquells aspectes que es volen abordar dins el museu. 

Per això, és imprescindible que el professor visiti prèviament l’exposició del museu vàries 
vegades, fent un recorregut detallat per les diferents sales, seleccionant els invents i la temàtica 
idònia per cada curs per poder proposar activitats motivadores, atractives, ... , per poder 
elaborar una guia didàctica eficaç i aconseguir així un aprenentatge significatiu de l’alumnat. 
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2. Introducció 

2.1 Els museus com a eina d’ensenyament- aprenentatge 

Els museus són una plataforma per a l’animació cultural, es configuren com equipaments que 
s’encarreguen de reunir, conservar i exposar al públic objectes culturals que formen la seva 
col·lecció, i per tant protegeixen, vetllen i tenen cura de les mostres del patrimoni que han de 
preservar el servei de les comunitats. Així com també, analitzar-los i documentar-los 
(investigació científica), però també la de fer-ne un centre educatiu en la formació de la cultura 
popular. Així doncs, a part de conservar el patrimoni i ser dipositaris de la memòria d’un país o 
grup social, la missió dels museus és també l’educació. 

A finals del segle XVIII l’educació es fa present com a resposta a la necessitat del públic per 
entendre les obres exposades en els museus, en un principi, simplement es col·locaven cartells 
a les obres, es feien visites guiades i s’organitzaven conferències. Tot i això, encara que la 
funció educativa dels museus va sorgir d’aquest interès per fer accessible l’art al públic no 
especialista, amb el pas del temps, l’acció pedagògica va anar deixant de ser una dimensió 

complementària per anar assumint un paper determinat en la pròpia definició del museu. [1] 

Cada vegada més, els museus són un recurs didàctic pels centres educatius, ja que tenen 
l’objectiu de formar i promoure la cultura. Són espais educatius atractius i enriquidors per 
l’aprenentatge de persones de totes les edats. I cada cop, tenen més importància en la 
formació continuada. 

És cert, que avui en dia, els museus que tenen més demanda són aquells que aposten per 
donar als centres educatius una formació apropiada i un material didàctic motivador i innovador 
sobre els productes que s’hi exposen.   

2.2 Museologia 

Aquesta ciència contemporània proposa diferents nivells d’aprenentatge i tipus d’educació per 
complir la funció formadora dels museus. 

La Museologia  no només es limita a oferir una visita guiada per l’exposició, fa falta alguna cosa 
més que el fet de mostrar les seves col·leccions. És per això, que incorpora activitats diverses 
complementàries per tal de comprendre millor els continguts exhibits i de fer un aprenentatge 
més amè. Plantegen activitats com tallers, xerrades, visites teatralitzades, visionats de 
pel·lícula, cursos, aules interactives, manualitats, jocs, fitxes d’activitats, audioguies, etc. Es 
procura que totes aquestes estiguin vinculades amb la programació escolar. 

També, aposten amb menys regularitat, donar conferències en els centres educatius sobre la 
temàtica del museu, o bé realitzar espais de lleure (ensenyament no formal). 

Per dur a terme tot això i poder arribar a un coneixement significatiu pel públic, cal una activitat 
educativa constant i planificada . Per aquest motiu, és fonamental dins d’aquests espais, el 
paper dels educadors, els quals tenen un contacte directe amb els visitant i poden percebre 
quines són les seves necessitats i inquietuds. 

Així doncs, els educadors dels museus, són els encarregats de preparar el material didàctic 
amb activitats de diferent nivell, de diferent metodologia, buscar alternatives i estratègies per 
adaptar-les sobretot  a la diversitat de l’alumnat que es troba actualment a les aules de les 
escoles. A part, han de saber transmetre d’una manera entenedora i engrescadora el contingut 
del museu. 

Així doncs, el tipus d’aprenentatge que s’ha de potenciar en el museu ha d’incloure valors com 
el diàleg, la controvèrsia, la interactivitat, la interpretació, la interdisciplinarietat, el 
multiculturisme o la integració social i per tant les propostes educatives realitzades des del 
museu han de ser divergents, plurals i enfocades a la diversitat.[1] 
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2.3 Les funcions del museu 

 Investigar, informar-se, estudiar les col·leccions que ofereix i la tipologia a la que el 
museu està dedicat, la seva especialització.  

 Protegir, registrar, restaurar i exposar de manera ordenada, classificada les seves 
col·leccions. 

 Manifestar periòdicament exposicions sobre les seves col·leccions al públic d’acord 
amb el seu contingut i sobretot fer que aquest sigui comprensible i entenedor als 
visitants. 

 Realitzar catàlegs, fulletons, llibres sobre l’exposició que ofereix el museu, amb la 
finalitat de complementar la informació.  

 Portar a terme una activitat didàctica formativa, a partir dels productes culturals que 
s’exposen en el museu. Una estratègia metodològica per tal de facilitar una millor 
comprensió dels continguts. 

 Qualsevol altra activitat que sigui adient per garantir les necessitats, els interessos i les 
peticions de la societat. 

Les visites escolars als museus poden estar organitzades de diferent manera, segons l’edat de 
l’alumnat, dels objectius i les característiques personals de cada grup, així com l’oferta 
educativa del museu. Per tant, serà important que els professors s’informin bé del tipus 
d’exposició i el tipus de visita que  ofereix el museu i fins i tot interessar-se per saber si es 
realitza algun taller educatiu complementari amb la visita per tal que els alumnes comprenguin i 
assimilin millor els temes exposats. 

2.4 Tipus d’exposició 

L’exposició és l’element fonamental i imprescindible que els museus ofereixen per donar a 
conèixer a la comunitat les seves col·leccions.  

L’exposició el que permet és acostar a la societat al coneixement de la importància del 
patrimoni cultural i fer-lo comprensible i accessible a tothom. A més permet l’impuls i el 
llançament, així com el desenvolupament en la formació i creació.  

Podem trobar diferents tipus d’exposició segons la seva durada o segons els seus continguts. 

 Segons la durada: 

 Exposicions permanents: Tal i com el seu nom indica, són aquelles que es 
mantenen iguals en el temps i en l’espai a partir de la col·lecció pròpia del museu. 
Aquest tipus d’exposicions són les més visitades pels estudiants. 

 Exposicions temporals: Tenen una durada limitada i el seu objectiu principal és 
presentar novetats. Normalment ofereixen activitats d’animació per tal d’atraure el 
públic. 

 Especials: Són exposicions amb molt d’èxit ja que la seva finalitat as buscar una 
gran audiència gràcies el tema o als objectes que s’exposen, els quals poques 
vegades hi ha la possibilitat de mostrar-los. 

 Itinerants: Són exposicions que s’instal·len a diferents localitats, adaptables a 
qualsevol espai perquè puguin ser visitades per més quantitat de gent. 

  Portàtils: Aquestes són de petit tamany i han estat pensades i dissenyades, 
perquè tant el seu muntatge com el desmuntatge sigui fàcil i ràpid, ja que 
s’exposaran de manera estable en diferents llocs. 

 Mòbils: Permeten que l’exposició es mostri a  un altre àmbit fora del museu, com 
per exemple en trens, metros, autobusos, etc. 
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  Segons els continguts:  

 Generals: Els objectes, continguts que s’exposen són molt variats. 

 Especialitzades o monogràfiques: Són aquelles que exhibeixen un contingut 
determinat. 

 Mixtes: Els objectes que es mostren, tenen una interpretació diferent segons els 
seus visitants. 

2.5 Tipus de visita 

 Visites guiades: L’educador o el guia del museu a través de les diferents sales que es  
poden trobar, va ensenyant als estudiants les obres exposades i els explica les parts 
més interessants i significatiu per a ells, sobretot aquelles que el professor li ha 
comentat que emfatitzés perquè són de més utilitat per ampliar, reforçar o 
complementar els continguts treballats a classe. 

 Visites dinamitzades: Tenen com objectiu fer una visita més dinàmica i atractiva pels 
estudiants, ja que la visita per l’exposició que presenta el museu, es complementa amb 
diversos recursos, activitats i materials, com poden ser jocs, debats, o altres estratègies 
que fan que aquesta sigui més interessant. 

 Visites taller: Primer de tot, els estudiants visiten l’exposició del museu, aquelles parts 
que siguin més importants per a ells i una vegada coneguts els seus continguts es 
realitzen els tallers relacionats sobre allò que han après anteriorment, utilitzant diversos 
suports i adaptats al l’edat de l’estudiant. 

2.6 El taller 

Quan s’elabora qualsevol tipus de taller, cal pensar que aquest sigui: 

 Formatiu. L’estudiant amplia o reforça els seus coneixements i aprèn a tenir una millor       
actitud. 

 Actiu. El protagonista de l’activitat no és el professor, sinó l’alumne 

 Lúdic. Fa que sigui un aprenentatge diferent al de classe, més interactiu i manipulatiu, 
que generi satisfacció. 

 Integrador. Engloba vàries àrees de l’aprenentatge, llengua, plàstica, ciències socials, 
naturals, etc. 

 Motivador. Desperta curiositat, interès a l’estudiant perquè pugui realitzar les activitats 
de manera creativa, desenvolupant les seves capacitats. 

 Sensibilitzador. Impressiona, fa prendre consciència del que ofereix. 

 Atractiu. Valora els aspectes estètics del museu .  

 Socialitzador. En ser una activitat de grup fa que es valorin les habilitats i destreses de 
cada alumne i s’aconsegueixi una competència de superació. 

2.7 Finalitat educativa del museu 

Poder realitzar una sortida en un museu, com una activitat educativa més dins la programació 
general anual és una bona iniciativa, perquè genera grans canvis en l’alumnat tant pel que fa a 
la seva actitud, comportament, com al seu aprenentatge. Cal però, que l’elecció sigui apropiada 
i competent segons l’edat de l’alumne i segons els continguts que s’estiguin treballant en aquell 
moment.  

 Ajuda a aclarir continguts i a conèixer-ne de nous 
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 Cada museu segons la seva especialitat pot ajudar a reforçar continguts de la matèria 
treballada a classe. 

 Complementa o amplia coneixements treballats anteriorment. 

 Afavoreix l’observació i l’anàlisi. Indueix a formular preguntes, i a desvetllar l’esperit 
crític. 

 Impulsa la discussió i el debat en aquells alumnes als quals els costa més participar a 
classe. 

 Fa reflexionar i ajuda a la formació personal.  

 Incentiva l’ interès i la motivació de l’alumnat pel simple fet de treballar fora del centre 
escolar.  

 Genera inquietuds i desperta la curiositat per conèixer i aprendre coses noves. 

 Genera una participació activa i promou el treball en equip, treballar de manera 
cooperativa. 

 Fomenta el gust o l’afició del visitant per relacionar-se amb els espais culturals, i que 
aquest vetllarà per la preservació cultural i natural del nostre patrimoni. 

 Facilita la comprensió dels continguts explicats tant a classe com a la visita al museu. 

 Aprenentatge significatiu: els alumnes poden conèixer de primera mà i percebre de 
manera real el què estan estudiant. 

 Capta l’atenció de l’alumnat. 

 Enforteix valors i actituds. 

 Desperta el potencial i la capacitat que té l’alumne. 

 Potencia la comunicació per tal de permetre els estudiants la construcció del seus 
propis coneixements. 

 Afavoreix la comunicació basada en el diàleg entre l’educador i els visitants. 

 Desenvolupa la creativitat i la iniciativa personal. 

 Millorar les relacions entre l’alumnat, i l’alumnat i el professor, afavorint la cohesió del 
grup. 

3. Aspectes a considerar per planificar una sortida escolar 

Des del moment que el professorat del centre decideix fer una visita a un museu, és important 
que primer de tot, aquest s’organitzi i faci una bona planificació de la sortida per tal de treure’n 
el màxim rendiment. Per això cal: 

 Escollir un museu que s’adeqüi a l’edat de l’alumnat 

 Escollir un museu que tracti els temes, continguts curriculars treballats a classe, per 
poder reforçar o ampliar coneixements. I que aquesta es converteixi en una activitat 
vivencial, activa i participativa i que aquesta ofereixi als estudiants unes bases 
d’enfortiment a la identitat cultural i enriquiment de la seva visió del món.[2] 

 Assabentar-se si el museu disposa de material didàctic pel professor. 

 Consultar si es poden realitzar activitats complementàries fora del museu, com per 
exemple la maleta didàctica, préstec de llibres o material pel centre educatiu. 
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 Informar-se de quin és el cost de la visita 

 Explorar si fan activitats complementàries a part de la visita guiada dins de les mateixes 
instal·lacions (tallers, vídeos, jocs, fitxes d’activitat, etc) 

 Conèixer el funcionament del museu, horaris, nombre màxim de persones per fer la 
visita o les activitats, el temps màxim estimat, etc. 

 Saber quins són els interessos de l’alumnat per despertar la seva motivació. 

A part de tot això, és imprescindible que el professor interessat plantegi el tema de la sortida en 
una convocatòria del departament didàctic, perquè aquest n’estigui informat. La programació 
didàctica és la planificació de la tasca educativa dirigida a l’alumnat de cada curs, de cada 
matèria. Per tant, qualsevol sortida s’ha de planificar pel departament didàctic, el qual ha 
d’acordar les decisions i deliberacions preses a la convocatòria. És important doncs, que els 
docents estiguin coordinats, que treballin en equip per prendre decisions i que estiguin 
informats de qualsevol canvi o proposta nova. 

A més a més, una activitat d’aquest tipus cal que es programi amb antelació perquè 
seguidament ha de ser valorada pel consell escolar i aprovada pel director o directora del 
centre. Posteriorment ja es pot incloure en la programació general anual del centre.  

Convé ressaltar, que l’horari de la sortida programada, la qual consta en la programació 
general anual ha de respectar la jornada laboral setmanal de 37 hores i 30 minuts i els 
professors tenen l’obligatorietat de complir igual que en l’horari habitual de feina. 

Una vegada el director ha aprovat la sortida, el docent ja pot coordinar-se amb el personal del 
museu per poder-la dur a terme. Actua com a mediador entre el museu i l’escola. Per tant, 
haurà de: 

 Acordar dia i hora amb suficient antelació. 

 Comunicar quin tipus de visita vol realitzar i deixar clar quins són els temes que es 
volen treballar, per tal que el guia sàpiga els aspectes que cal remarcar i explicar amb 
més profunditat.  

 Informar-se de les normes internes del museu per tal que tant els docents com els 
alumnes en tinguin constància i sàpiguen com actuar. 

Posteriorment, aclarits i acordats aquests temes s’ha d’informar als alumnes. Si aquests, són 
menors d’edat hauran de presentar una autorització escrita dels seus pares o tutors legals. 
Aquesta autorització pot ser anual en el cas que les diferents sortides es comuniquin 
prèviament a les famílies, les quals han de rebre sempre la informació adequada de qualsevol 
activitat organitzada fora del centre en que participin els estudiants. 

A més a més, un aspecte molt important a complir i que cal establir és el nombre 
d’acompanyants que fan falta per fer una activitat fora del centre. El mínim són dos 
acompanyants un dels quals necessàriament ha de ser mestre o professor, excepte d’aquelles 
sortides on la programació general anual en determini altres condicions que exigeixen una ràtio 
superior en el nombre d’acompanyants segons les condicions de seguretat i els requeriments 
de protecció als alumnes. En els centres públics quan es fa una sortida amb alumnes d’ESO hi 
ha d’haver un professor o acompanyant per cada 20 alumnes. 

Un cop realitzats els passos anteriors, caldrà que els professors elaborin unes activitats 
prèvies, durant i posteriors a la visita al museu. Per això cal que aquests vagin prèviament a fer 
una o vàries visites a les instal·lacions, per fer-se’n una idea més acurada del què ofereix el 
museu, poder seleccionar el material o les zones més importants que hauran d’analitzar i 
observar més detalladament els alumnes i poder consultar el possible material didàctic que hi 
pugui haver pel professor. I així poder enfocar el tema a la programació.  

Les activitats que han de programar els professors han de ser activitats d’investigació, de 
manipulació, d’experimentació, que estimulin la creativitat, la curiositat, la participació i fomentin 
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el treball en equip. Han de ser activitats específiques que facin que els estudiants parin atenció 
en aquells aspectes que s’exposen en el museus amb la finalitat de preparar el grup per una 
visita significativa per ells. 

No obstant, la feina del professor no només és la d’actuar d’enllaç entre el museu i l’escola i la 
de preparar i dissenyar unes bones activitats pels alumnes, sinó que durant la visita s’ha 
d’involucrar igual que els estudiants, perquè els haurà d’orientar i ajudar aclarir dubtes sobre el 
treball que han de realitzar sols o amb el grup. Per tant, l’acompanyament del docent durant la 
visita és fonamental. 

Finalment, un cop a l’aula i realitzades les activitats posteriors es posaran en comú les 
experiències dels estudiants, les impressions que ha tingut cadascú sobre la visita al museu  i 
es trauran unes conclusions.  

En definitiva, els museus poden ser un recurs d’ensenyament apropiat per desenvolupar un 
aprenentatge autònom i significatiu. En el meu cas m’interessa aprofundir en el cinema, un 
element transmissor de conceptes, valors i pautes de conducta, que té una innegable influència 

en els valors de la societat. [3] 

4. El cinema 

Ens trobem en una societat on els joves adolescents estan contínuament exposats a imatges, 
flaixos, missatges que reben a través d’una pantalla, informacions que penetren en el cervell de 
manera inconscient. Però en canvi, des de l’educació s’ha ignorat força plantejar el cinema i la 
comunicació audiovisual a les aules. Un mitjà que fa més d’un segle que existeix i que està en 
contacte dia a dia amb aquests joves estudiants. 

Sembla il·lògic doncs, que ni a la primària ni a la secundària s’hagi ensenyat a veure cinema o 
qualsevol altre mitjà de comunicació de forma sistemàtica i establerta, ni s’hagi aprofitat el 
cinema per potenciar el procés d’ensenyament- aprenentatge, ni integrar-se com assignatura, 
ni aprofitar-lo com a recurs per a l’ensenyament. Només alguns docents, han desenvolupat per 
iniciativa pròpia programes educatius sobre continguts cinematogràfics. 

Per tant, el cinema com a espai formatiu que és, és idoni aprofitar la seva potencialitat 
formativa. És necessari que formi part del currículum, per la seva magnitud, ja que genera uns 
valors ètics, culturals i educatius. S’ha d’estudiar pel seu llenguatge i la seva comprensió, com 
a eina comunicativa que esdevé. 

El cinema i la seva vessant audiovisual no poden intervenir doncs, com una segona opció a 
triar dins de l’ensenyament- aprenentatge de l’alumnat. Sinó que aquest ha de formar part de 
qualsevol contingut curricular a treballar als centres docents. 

El cinema a l’aula permet: 

 Treballar temes pròxims a l’alumnat. 

 Trencar amb la metodologia habitual. 

 Potenciar i reforçar la imaginació i la creativitat. 

 Motivar i despertar l’ interès de l’alumnat. 

 Plantejar hipòtesis, preguntes per arribar al descobriment. 

 Desenvolupar la memòria i  sensibilitzar l’alumne perquè capti el significat de la realitat.  

 Afavorir la comprensió.  

 Pensar, raonar, reflexionar i potenciar el llenguatge expositiu. 

 Desenvolupar un debat, formular opinions. 

 Treure conclusions i preparar els estudiants per tenir criteri propi. 
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 Fomentar la lectura crítica i comprensiva de la imatge. 

 Conèixer el llenguatge audiovisual i les seves tècniques. 

 Aprendre a aprendre gaudint del cinema 

 Situar-se a l’època representada per la pel·lícula i conèixer la seva història. 

Els estudiants d’avui en dia han de saber contextualitzar un film i el que vol transmetre, han de 
gaudir del cinema deixant de ser un públic passiu, deixant de contemplar pel·lícules sense 
pensar-les, per passar a observar el relat cinematogràfic sent espectadors actius. 

Per altra banda, tenen el dret de rebre una educació audiovisual crítica, pròpia del seu temps, 
un temps presidit pel llenguatge de les imatges, el llenguatge més influent, més universal, més 
poderós i alhora més suggeridor, més expressiu i més apassionat del nostre món. [4] 

Per tant, crec que és important facilitar la integració del cinema com un recurs a afegir en les 
programacions curriculars educatives com a element imprescindible per poder establir 
situacions d’ensenyament- aprenentatge que siguin significatives per l’estudiant. Així doncs, 
què millor que començar a conèixer des de l’assignatura de tecnologia, els primers invents que 
el van fer possible i les diferents tècniques utilitzades al llarg dels anys. Donar a conèixer els 
seus orígens  perquè l’alumnat pugui situar-se millor en el context cinematogràfic. 

Simplement, començant a identificar i a comprendre el procés que ha esdevingut l’invent del 
cinema. Un dels fets social, cultural, artístic i tecnològic més important que hi ha hagut a la 
nostra societat, el qual van caldre molts intents, moltes proves, molts impediments i sobretot 
molta imaginació i enginy. Des de l’àmbit educatiu es pot treballar de forma lúdica, interactiva, 
original i agradable. Un procés molt interessant des del punt de vista tècnic. 

Així doncs, passant pel precinema i acabant amb els germans Lumière es pot fer un programa 
educatiu interactiu i capaç de despertar la motivació de l’alumnat. El Museu del Cinema de 
Girona- Col·lecció Tomàs Mallol ens permet conèixer i treballar aquest continguts. 

5. Museu del Cinema- Col·lecció Tomàs Mallol 

l Museu del Cinema de Girona és actualment la col·lecció d’objectes cinematogràfics més 
important que hi ha a nivell Europeu.  

S’hi exposa la col·lecció privada que Tomàs Mallol 
va aconseguir al llarg de la seva vida i que gràcies 
a un acord de contracte amb l’Ajuntament de 
Girona, es va poder fundar el 28 de gener de 1994 
el Museu del Cinema de Girona. Una oferta cultural 
més que la ciutat va poder oferir als seus 
ciutadants. Va passar de ser una col·lecció privada 
a convertir-se en una exposició pública d’elevat 
valor històric. 

L’exposició de Tomàs Mallol és visitada per un 
públic molt variat, de diferents edats, lloc de 
procedència o grau d’interès pel cinema 

5.1 El públic 

El públic escolar és un dels més apreciats pel 
Museu del Cinema.  

Cada any, durant el curs escolar, passen 
aproximadament uns 20.000 alumnes. Ja que el 
Museu dóna una oferta pedagògica, sobre la Façana Museu del Cinema 
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imatge i el cinema, molt variada. 

Consideren de vital importància donar una bona atenció a aquest públic, a formar-los perquè 
coneixin i respectin el patrimoni cultural que forma part de la seva història. Les noves 
generacions seran les que consumiran la cultura del país, les que aniran el cinema i visitaran el 
Museu. Per aquest motiu, és essencial dedicar i destinar temps a atendre els estudiants de les 
escoles i instituts. 

A part, dels escolars i del públic turístic, es troba un tipus de visitant que el museu no pot deixar 
escapar, el públic de proximitat. 

I això s’aconsegueix, en aquest cas, donant una oferta cultural cinematogràfica, permanent, de 
qualitat i interessant, per atraure aquest tipus d’espectador que se l’ha de sentir proper, fent 
d’ell un ús habitual.  

I perquè tots aquests visitants puguin conèixer, comprendre millor la història del cinema i el 
patrimoni del museu és indispensable fomentar la seva recerca. 

5.2 Servei educatiu 

El servei educatiu del museu disposa d’un equip de monitors per desenvolupar una sèrie de 
programes educatius i material didàctic a oferir als estudiants d’entre tres i divuit anys, amb la 
finalitat de treballar els aspectes de la fotografia i la història del cinema, de manera didàctica, 
lúdica i creativa. 

Són programes relacionats amb els continguts d’algunes de les matèries del currículum, com 
ara ciències socials, visual i plàstica, llengua, ... activitats per treballar la tècnica, l’art, el 
llenguatge cinematogràfic, etc. 

Aquestes activitats proposades es poden agrupar en: 

 Visites a l’exposició permanent del museu. Es fa un recorregut per l’exposició 
permanent, però segons l’edat de l’estudiant es posarà més èmfasi amb una temàtica 
en concret. 

 Visites i cursos per a professors. Estan orientades als professors dels centres escolars 
perquè tinguin un bon coneixement del món del cinema i els ensenyen els diferents 
recursos educatius que el museu ofereix.  

 Activitats de música de cinema. Es plantegen activitats per vincular el món de la música 
i el món del cinema i així poder treballar de manera conjunta els dos continguts. 

  Activitats temàtiques Giren el voltant d’un tema en concret: la fotografia, la cambra 
obscura, el cinema, la llanterna màgica, l’animació, la imatge en moviment, ... Té una 
durada de tres hores on es realitza una visita general per l’exposició permanent i un 
taller per posar en coneixement el tema estudiat. 

 La maleta didàctica: la màgia de l’animació. En aquest cas, és el museu que es 
desplaça a l’escola, perquè pel motiu que sigui aquells centres que no poden anar a fer 
una visita puguin tenir també l’ocasió d’aprendre i observar alguns dels objectes 
essencials que han fet possible l’aparició del cinema. 

 Tallers de creació i lectura i aules de cinema. S’analitzen les imatges i les pel·lícules  
dels últims anys.  

 Cinema per a totes les edats. El cinema Truffaut destina als alumnes d’educació 
infantil, primària, secundaria obligatòria i post- obligatòria, sessions de cinema, i 
posteriorment realitzen un treball didàctic específic. 

 

 



El Museu del Cinema com una activitat d’ensenyament- aprenentatge de l’assignatura de Tecnologia 
12 

5.3 El museu com a recurs d’ensenyament- aprenentatge 

L’objectiu global del museu del cinema té com a finalitat fomentar la difusió, l’ensenyament i la 
recerca en l’àmbit del cinema i la imatge en general. Aprofitar aquesta visita com a recurs 
didàctic, és satisfactori per l’ensenyament i l’aprenentatge. La visita al museu del cinema i tots 
els diversos serveis que ofereix, pretén ser: 

 Formativa:  Aquest és l’objectiu principal i fonamental del museu, perquè aposta per 
formar els més menuts en conèixer l’origen del cinema i la seva evolució. Ja que, seran 
els consumidors del futur. 

 Transmissora: Té en compte nous mètodes didàctics, alhora de transmetre i comunicar 
coneixements i situacions. Al llarg del recorregut, s’alternen les explicacions de 
l’educador amb les projeccions audiovisuals i escenografies que donen una idea de 
com eren els primers espectacles visuals. 

 Facilitadora: Permet millorar l’ambient a l’aula: recreatiu, agradable, amè, etc.  

 Flexibilitzadora: Aquesta exposició fa que tant per la seva temàtica com per la manera 
de presentar-la sigui apte per tot tipus d’alumnat, independentment de l’edat, nivell 
cultural, nacionalitat, cultura, idioma o interès pel cinema. 

 Participativa: Els alumnes poden estar actius durant la visita, ja que vol ser una 
exposició interactiva per això en el recorregut s’introdueixen diverses rèpliques dels 
objectes exhibits perquè l’alumnat pugui manipular-los per entendre el seu 
funcionament i la imatge que produïen així com les diverses preguntes que va 
formulant el guia en els estudiants. 

 Motivadora: Per l’interès que provoca en els alumnes el fet d’ apropar-se a la realitat 
actual i del passat gràcies a l’exposició interactiva, amena i didàctica. 

 Indagadora: Les diferents eines que disposa el museu, implica  a l’estudiant plantejar 
dubtes i esbrinar i cercar sobre aquests. 

 Constructora. Pretén ser un aprenentatge significatiu, on l’alumne reflexioni i debati 
sobre temes relacionats.  

 Comprensiva: Les projeccions audiovisuals, activitats cinematogràfiques, els objectes 
manipulatius, els tallers, etc, ajuden a entendre millor els conceptes explicats i al mateix 
temps, fomenten actituds de respecte al patrimoni cultural.  

6. Fitxa tècnica del museu del cinema- Col·lecció Tomàs Mallol 

6.1 Identificació de la Institució        

Nom: Museu del Cinema–Col·lecció Tomàs 
Mallol 

Adreça: C/ Sèquia 1, 17001 Girona 

Telèfon: +34 972 421 777 

Fax: +34 972 421 047 

Correu electrònic: info@museudelcinema.cat 

Pàgina web: http://www.museudelcinema.cat 

 

 

https://www.openstreetmap.org/#map=17/41.98364/2.82147 

mailto:info@museudelcinema.cat
http://www.museudelcinema.cat/
https://www.openstreetmap.org/#map=17/41.98364/2.82147
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6.2 Ubicació 

El Museu del Cinema- Col·lecció Tomàs Mallol s’ubica en un edifici distribuït en tres plantes 
situat al centre de la ciutat de Girona, entre el carrer Perill, el carrer de la Sèquia i la plaça de 
Santa Sussana del Mercadal, molt a prop del carrer Santa Clara i de la Rambla de la Llibertat, 
una de les zones més comercials i turístiques de la ciutat. 

6.3 Edifici 

L’edifici del museu es coneix amb el nom de Casa de les Aigües, ja que anteriorment era 
propietat de la Central d’Aigües de Girona. L’edifici va ser construït per l’Ajuntament de la ciutat 
a finals del segle XIX, consta de planta baixa més tres plantes pis i té una superfície útil 
d’aproximadament 2.500 metres quadrats. 

6.4 Horaris 

D’octubre a abril:  De dimarts a divendres de 10 a 18 hores 

Dissabte de 10 a 20 hores 

Diumenge i dilluns d’11 a 15 hores 

Maig, junys i setembre: De dimarts a dissabte de 10 a 15 hores 

Diumenge i dilluns d’11 a 15 hores 

Juliol i agost:   De dilluns a diumenge de 10 a 20 hores 

Tancat: els dies 1 de gener, 6 de gener, 25 i 26 de desembre i els dilluns (excepte festius i                
juliol i agost). 

6.5 Tarifes 

La visita per lliure al museu per grups educatius és gratuïta.  

Si és una visita guiada, el seu cost és de 3,75 €/alumne, en el cas que hi hagi més de 17 
estudiants. Sinó són 65 € tot el grup amb 17 o menys estudiants. 

Si hi ha visita guiada i taller, el cost és de 7,50€/alumne, en el cas que hi hagi més de 17 
estudiants. Sinó són 130 € tot el grup amb 17 o menys estudiants. 

Si hi ha visita guiada i proposta temàtica de 4 hores, el cost és de 9,50 €/alumne, en el cas que 
hi hagi més de 17 estudiants. Sinó són 162 € tot el grup amb 17 o menys estudiants. 

Per altra banda, els professors es poden beneficiar d’una visita de formació gratuïta. 

6.6 Durada 

La visita guiada té una durada d’una hora i mitja. 

6.7 Empreses externes col·laboradores amb el museu 

 Educ’art servies educatius i culturals 

 Innova’t educació 

 Filmoteca de Catalunya i A bao a Qu 

 Servei Municipal de Biblioteques 

 Joanot Cortés (Associació cultural FANG) 

 Salvador Àngel (Autònom) 
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 David Ruiz (Autònom) 

6.8 Què hi trobem 

El museu del cinema ofereix tres tipus d’exposicions. Una exposició itinerant, una temporal i 
una permanent.  

Pel que fa l’exposició itinerant que ofereix el museu a dia d’avui no està exposada. Normalment 
funciona sota demanda i quan hi ha alguna entitat interessada es fa el conveni per realitzar la 
sessió per a l’exposició. 

L’exposició temporal, que el museu revela actualment, són algunes de les millors fotografies del 
britànic Terry O’Neill, que va fotografiar, entre els anys 60 i 70, els rostres de grans estrelles de 
Hollywood de l’època.  

No obstant, jo m’he centrat en l’exposició permanent on s’exhibeix la col·lecció de Tomàs 
Mallol.  

Aquesta es compon al voltant de 12000 elements entre aparells, accessoris, fotografies, 
gravats, pintures, 2000 cartells i material publicitari cinematogràfic, 800 llibres i revistes i 750 
films de tots els formats. Aquests objectes s’emmarquen dins d’un període cronològic que va 
des del segle XVII a 1970 [5]. Tots aquests objectes formen part d’una col·lecció històrica del 
precinema i del cinema dels primers temps. Són elements únics, singulars i principals, els quals 
t’ajuden entendre la història i l’evolució de les imatges i les representacions audiovisuals, des 
dels primers espectacles d’ ombres xineses fins a les projeccions de les primeres pel·lícules 
cinematogràfiques. 

L’exposició permanent de 1500 m2 s’inicia a la planta baixa a partir d’un vídeo que fa de pròleg. 
La veu en off d’un  personatge relata que al llarg dels anys s’ha vist impressionat i meravellat 
per moltes de les representacions visuals que han anat evolucionant amb diferents tècniques 
cada vegada més complexes. Tot seguit, convida el públic a visitar l’exposició i fer un viatge de 
400 anys d’història de les imatges i dels audiovisuals. 

3a planta (503m2) 

5. Exposició permanent: Sortint de les ombres.   

6. Exposició permanent: El domini de la llum 

7. Exposició permanent: El domini esdevé joc 

8. Exposició permanent: L’encanteri d’una làmpada 

9. Exposició permanent: Fixant la imatge del món/ El món 
per un forat 

10. Exposició permanent: Fixant la imatge del món / La química substitueix el pintor 

2a planta (514m2) 

11. Exposició permanent: La imatge pren moviment 

12. Exposició permanent: Els límits d’una aliança 

13. Exposició permanent: La cursa 

14. Exposició permanent: Els germans Lumière 

15. Exposició permanent: La màgia arriba al cinema 

16. Exposició permanent: Les eines del cinema 

 

Distribució planta 3a 

Distribució planta 2a 
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17. Exposició permanent: El món en directe. La televisió 

18. Exposició permanent: Estrelles del silenci 

19. Exposició permanent: La fàbrica dels somnis- Col·lecció Maite Mínguez Ricart. Així es fa           
cinema avui 

1a planta (478 m2) 

20. Exposició permanent: El cinema amateur 

21. Exposició permanent: El cinema infantil/ el Cine NIC 

22. El taller Educatiu 

23. L’Institut d’Estudis ,Bibiblioteca, Hemeroteca i Videoteca 

24. Sala d’Audiovisuals 

Planta baixa (708m2) 

1. Vestíbul, taquilla i guarda-roba 

2. Sala d’exposicions temporal 

3. La botiga del Museu del Cinema 

4. Exposició permanent: Pròleg audiovisual 

 

7. Descripció de la solució proposada  

7.1 Alumnat del centre 

Alhora d’elaborar les activitats relacionades amb la visita al museu, a part de tenir present els 
continguts curriculars que s’estudiaran a cada un dels cursos, cal pensar amb el tipus 
d’alumnat que hi ha al centre, per poder-les adaptar a les necessitats de l’estudiant. 

Així doncs m’he centrat en l’Institut on vaig realitzar les pràctiques del màster, aquest és un 
institut de Girona. S’ubica el barri del Pont Major, un barri a la perifèria de la ciutat. La tipologia 
de l’alumnat del centre és força diversa. Els estudiants d’ESO procedeixen principalment de 
diferents zones. Per tant, hi ha un alumnat bastant heterogeni.  

Aquesta heterogeneïtat de l’alumnat ve determinada per aspectes molt diferents, com 
l’extracció social, l’ètnia i la cultura, l’economia, coneixements inicials, ritmes d’aprenentatge (el 
30% de l’alumnat no té consolidada l’educació primària), graus d’interès i motivació. Es troben 
famílies de tot tipus, unes molt ben estructurades i d’altres no tant, amb circumstàncies 
precàries, poc afavoridores que provoquen que els seus fills no tinguin cap al·licient per 
estudiar. 

I sobretot també, pels moments d’incorporació al sistema educatiu català, on la gran majoria 
d’alumnes nouvinguts procedeixen de centre- Amèrica, exactament d’Hondures.  

7.2  Formació dels grups per fer la visita 

Com ja comentava a la introducció del treball, s’ha pensat realitzar la sortida al Museu del 
Cinema- Col·lecció Tomàs Mallol de Girona pels alumnes de tecnologia de 2n d’ESO  i pels 
alumnes que realitzen l’optativa d’informàtica de 4t ESO. 

L’Institut on he realitzat les pràctiques, amb 1.500 alumnes, acull actualment, quatre línies per 
cada un dels cursos d’ESO, on conviuen aproximadament uns 480 estudiants. Al voltant d’uns 
30 alumnes de mitjana per classe. 

Distribució planta 1a 

Distribució planta baixa 
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Aquest fet, implica que en el cas dels alumnes de 2n d’ESO s’hauran de formar diferents grups 
per realitzar la visita a l’exposició Tomàs Mallol, ja que només permet grups de màxim 30 
persones. Això però, no passa amb els estudiants que realitzen l’optativa d’informàtica de 4t 
d’ESO, ja que aquests són dues classes de 15 alumnes.  

Així doncs, a causa del gran nombre de nois i noies de 2n ESO, comporta dividir tot el grup en 
quatre subgrups i veure l’exposició amb un interval d’un quart d’hora, per evitar el solapament 
entre un i l’altre. Conseqüentment, com que son quatre grups, això provoca una llarga espera 
entre el primer grup i l’últim. Per tant, en el cas que no hi hagués cap més activitat a realitzar 
durant la sortida, aquesta es faria en dos dies, és a dir, un dia hi anirien dues de les classes de 
2n d’ESO, i un segon dia les altres dues.  

7.3 Material  

La sortida proposada al museu del cinema, tant el grup de 2n com el de 4t d’ESO, realitzaran 
tot el recorregut de l’exposició, però cada un posarà més especial atenció en un tema en 
concret. És a dir, que les activitats proposades pel professor i l’explicació del guia, emfatitzaran 
més amb els temes que són més rellevants per ells, per complir amb els objectius i els 
continguts del currículum que estipula la normativa per cada un dels cursos. 

L’estructura del material elaborat per efectuar la sortida planificada, és la mateixa pel grup de 
2n i pel grup de 4t, les quals consten de dues parts.  

Per un costat, hi ha el material de l’alumne i per l’altre el material pel professor. Els apartats 
que es troben a cada un, es detallen a continuació: 

Material per l’alumnat 

 Fitxa d’activitats prèvies a la visita 
al museu 

 Fitxa d’activitats durant la visita al 
museu 

 Fitxa d’activitats posteriors a la 
visita al museu 

 Bibliografia i webgrafia 
complementària per l’estudiant

Material pel professorat 

 Objectius 

 Continguts 

 Competències bàsiques 

 Activitat de reforç 

 Activitat d’ampliació 

 Temporització 

 Criteris d’avaluació 

 Atenció a la diversitat 

 Bibliografia i webgrafia 
complementària pel docent 

 Solució de les activitats prèvies, 
durant i posteriors a la visita al 
museu 

 

El tipus d’activitats plantejades són la gran majoria per treballar en grup, tot i que també se 
n’han proposat per fer individualment, com per exemple les activitats de reforç o ampliació. 
Aquestes activitats són complementàries a la resta, les quals l’estudiant té l’opció de fer-les o 
no, o bé el professor les pot encomanar, si creu que la seva realització li serà favorable a 
l’estudiant. Es realitzaran a casa després de fer la visita al museu. Són activitats d’investigació, 
perquè l’alumnat cerqui a través de diferents fonts, suports, sempre relacionades amb 
l’explicació aportada pel guia. 

Pel que fa a les activitats prèvies a la sortida escolar estan enfocades directament amb el tema 
que s’està treballant a classe. Són activitats pràctiques on l’estudiant ha d’aplicar, crear i 
elaborar, igual que en les activitats posteriors on els alumnes han de realitzar, desenvolupar un 
projecte amb creativitat i imaginació. Hauran d’aportar, consensuar i prendre decisions amb el 
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grup per arribar finalment a una reflexió. Tot això, a l’alumnat l’ajuda a comprendre i a adquirir 
coneixement. 

Per altra banda, les activitats que s’executen durant la visita, suposen fer una bona observació 
en l’exposició i parar especial atenció en les explicacions de l’educador del museu, per poder 
trobar les respostes dels exercicis suggerits. Són preguntes de diferents tipus, tancades, 
semitancades i obertes, les quals permeten descobrir, reconèixer, relacionar, buscar, comparar, 
decidir, ordenar, identificar, desenvolupar, fer, analitzar, interpretar i cooperar amb els membres 
del grup. Per tant, hi ha d’haver una bona planificació, comunicació i col·laboració per part de 
tots els membres, i així poder gaudir al màxim del fascinant món de les imatges. 

8. Sortida 2n d’ESO 

8.1 Material per l’alumnat 

8.1.1 Fitxa d’activitats prèvies a la visita al museu 

ACTIVITAT nº1 (aula taller): Elaborem una fotografia. 

El grup A: Elaboreu una fotografia amb una càmera analògica, el carret de la qual és de 35 
mm. 

1.1 Aneu al pati de l’escola i feu una fotografia 

1.2 Processeu els negatius en  blanc i negre 

Material: 

 Rodet de pel·lícula blanc i negre de 
35 mm 

 Un pot per revelar els negatius 

 Un vas graduat 

 Tisores 

 Termòmetre 

 Pinces 

 Revelador 

 Àcid acètic 

 Fixador 

Procés: 

 Feta la fotografia amb la càmera analògica, necessites tenir l’aula completament a les 
fosques, tenir a l’abast el tanc ja desmuntat, unes tisores i el rodet. 

 Retallar la cua del rodet i treure-hi la seva carcassa. Només t’has de quedar amb la 
pel·lícula i l’ànima central.  

 Introdueix la pel·lícula a l’espiral 

 Amb un moviment de vaivé, fes rodar en sentit oposat cadascuna de les bandes de 
l’espiral, i s’anirà collant la pel·lícula. 

 Quan arribis al final de la pel·lícula talla el rodet i fica l’eix i l’espiral dins del pot. 

 Aboca el líquid revelador dins el pot. Tot seguit  tapa’l i llavors ja pots encendre el llum. 
( la temperatura ha de ser de 18ºC aproximadament)  

 De tant en tant sacseja el pot i un cop passat el temps estimat (5- 10 minuts) ja pots 
buidar el revelador. 

 Aboca de seguida al tanc el bany d’atur. Passat un minut llença el bany d’atur. 

 Aboca al tanc el fixador. Un cop passats 5 minuts buida el fixat del tanc. 
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 Durant 15- 20 minuts passa el tanc per aigua. Al final, l’aigua la pots barrejar amb una 
mica de líquid humectant o unes gotes de detergent suau. 

 Treu el rodet de l’espiral (sense posar-hi els dits), penja-ho i deixar escórrer l’aigua. 

Un cop assecat, es farà el revelatge de les fotos, el qual el farà una empresa especialitzada. 

Abans de començar podeu veure un petit vídeo d’aquest procés. El link el teniu a la webgrafia 
recomanada.  

El grup B: Realitzeu una fotografia amb una càmera digital. 

1.1 Aneu al pati de l’escola i feu una fotografia. 

1.2 Descarregueu la fotografia a l’ordinador 

1.3 Retoqueu la fotografia amb el programa “photoshop”. 

ACTIVITAT nº2 (aula ordinària): Mapa mental sobre els processos d’elaboració d’una 
fotografia.(10 punts) 

Es tracta primer de tot que formeu grups de 6 persones, és a dir un grup format per 3 persones 
dels digitals us ajunteu amb un altre grup de 3 persones dels compactes.  

A partir d’aquí, intercanvieu l’experiència viscuda. Cada grup ha d’explicar detalladament el 
procés que ha hagut de seguir per elaborar una fotografia. Teniu aproximadament 7 minuts per 
grup. 

Finalment, torneu-vos a col·locar amb els grups originals (grup de 3 persones) i realitzeu un 
mapa mental on es detallin les diferents fases del procés d’elaboració d’una fotografia produïda 
amb una càmera compacte i amb una càmera digital. 

Un cop ho tingueu, lliureu la tasca el moodle. 

8.1.2 Fitxa d’activitats durant la visita al museu 
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ACTIVITAT Nº 1 (1 punt) 

Descobreix quins són aquests aparells. Anomena’ls i digues amb què es diferenciaven segons el 

seu funcionament. 

Nom de l’invent:      Nom de l’invent: 

..................................     ............................... 

 

 

 

 

Diferències segons el seu funcionament     ................................................................................................................................ 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

  

ACTIVITAT Nº 2  (0,50 punts) 

Explica com es va aconseguir donar sensació de moviment a les imatges de la llanterna màgica. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ACTIVITAT Nº 4  (0,70 punts) 

Un espectacle de llanterna molt especial i innovador és l’anomenat Fantasgamoria, aparegut a 

final del segle XVIII i difós a Europa a principis del segle XIX. 

.................................................................. va ser el principal exponent i impulsor de les Fantasgamories. 

Explica les innovacions tècniques i d’ambientació que va introduir l’impulsor de les 

Fantasfamories en aquests espectacles. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

 

 

MUSEU DEL CINEMA 

COL·LECCIÓ TOMÀS MALLOL 

ACTIVITAT Nº 5  (0,30 punts) 

Anomena quins van ser els tres avenços tècnics del darrer terç del segle XIX que varen 

reviscolar les projeccions de la llanterna màgica.  

 …………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………… 

ACTIVITAT Nº 6 (1 punt) 

Busca en una de les sales del museu una il·lustració que es va publicar per primera vegada en 

la segona edició de “l’Ars magna lucis et umbrae” d’A. Kircher el 1671. És el primer gravat 

publicat d’una llanterna màgica.  

Com pots observar les figures projectades són imatges religioses, però cal destacar que en 

aquest gravat hi ha dos greus errors tècnics que farien impossible una correcte projecció.  

Troba’ls i explica perquè la llanterna no podia funcionar correctament. 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

 

DATA: ………………………………………………..    GRUP- CLASSE:  …………………………………. 

NOMS I COGNOMS DELS MEMBRES DEL GRUP:   …………………………………………………………………………… 

            …………………………………………………………………………… 

                       …………………………………………………………………………… 

ACTIVITAT Nº 3  (0,50 punts) 

La llanterna màgica ha estat l’aparell més popular, durable, creatiu i versàtil de comunicació visual 

anterior al cinema. La seva difusió va ser cada vegada més gran, primer en cercles nobles, 

científics i poc després, el segle XVIII, en ambients més amplis i populars.  

Saps qui va fer possible això? Explica amb les teves paraules com ho feien.  

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 
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ACTIVITAT Nº 7  (1 punt) 

Posa nom a aquestes llanternes màgiques i digues per a què s’utilitzava cada una d’elles.  

 

 

 

 

 

 

 

     Nom:  ………………………………         Nom:  ………………………………....          Nom:  ………………………................ 

    Ús:  ………………………………...         Ús:  …………………………………...         Ús:  ...………………………………..... 

     ………………………………………         ………………………………………...          …………………………………........... 

     ………………………………………         …………………………….................          ……………………………...................   

     ………………………………………      ………………………………………...    ……………………………………….... 

ACTIVITAT Nº 8  (1 punt) 

L’expressió catalana “Veure el món per un forat” prové d’un tipus d’espectacle del segle XVIII. 

Saps dir el per què, quina era la seva finalitat?  

Digues a més, quin era l’invent que ho feia possible i la funció que tenia. 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

ACTIVITAT Nº 9 (1 punt) 

Aquesta és la fotografia més antiga que es conserva. Busca-la en el museu i contesta les 

següents preguntes. 

 Qui la va fer?  .............................................. 

 Quin any?  .................................................. 

 Com la va fer?  ......................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

 

 

ACTIVITAT Nº 12 (1,50  punts) 

Ordena cronològicament les diferents fotografies, digues el nom que se li va donar, el nom del seu autor, la tècnica utilitzada, el temps d’exposició i el número de còpies que es podien fer. 

        

 

 

 

 

.....................................................     .....................................................           .....................................................                  .....................................................        ...................................................... 

.....................................................     .....................................................           .....................................................                  .....................................................        ...................................................... 

.....................................................     .....................................................           .....................................................                  .....................................................        ......................................................  

.....................................................     .....................................................           .....................................................                  .....................................................        ...................................................... 

.....................................................     .....................................................           .....................................................                  .....................................................        ...................................................... 

  

 

 

 

 

ACTIVITAT Nº 10 ( 1 punt) 

Explica amb les teves paraules dues tècniques que es feien servir en els primers estudis de 

fotografia, quan el temps d’exposició per fer-la era molt llarg. 

1. .....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 

2. ....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

ACTIVITAT Nº 11 (0,50 punts) 

Relaciona cada tipus de càmera de fotografiar amb la seva imatge. 

Càmera fotogràfica de taller  

Càmera fotogràfica de viatge 

Càmera fotogràfica de detectiu 

Càmera fotogràfica estereoscòpica 
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8.1.3 Fitxa d’activitats posteriors a la visita al museu 

ACTIVITAT nº1 (aula taller): Procés d’elaboració d’una fotografia amb la càmera obscura. (4 
punts) 

1.1 Ara que ja has fet la visita al museu del cinema i ja saps que és una càmera obscura, 
construeix-ne una amb el teu grup del taller, a partir del material i seguint els passos que es 
detallen a continuació. 

Material: 

 Caixa de cartró 

 Paper d’alumini o paper d’estany. 

 Paper vegetal o paper de seda 
(untat amb una substància sensible 
el sol, per tal que quedi gravada) 

 Pintura negre 

 Cinta adhesiva de color negra. 

 Pinzell 

 Tisores o cúter 

 Agulla de cosir 

 Moneda 

 Regle o joc d’escaires 

 Cola 

 Llapis i goma d’esborrar 
Procés: 

 Dibuixa un quadrat de 15x15 cm en una de les cares de la caixa de cartró. 

 Retalla el quadrat dibuixat amb unes tisores o cúter. 

 Dibuixa un quadrat de 2x2cm a la cara oposada d’on heu fet el forat de 15x15cm 

 Retalla el quadrat de 2x2cm amb unes tisores o cúter. 

 Talla una làmina de paper d’alumini i enganxar-la en el forat de 2x2m, quedant la part 
brillant de la làmina a l’exterior. 

 Punxa en el centre del paper d’alumini amb una agulla de cosir per tal que quedi un 
petit forat. 

 Pinta l’interior de la caixa amb pintura negra. 

 Elabora una tapa perquè no entri claror pel forat que hem fet amb l’agulla sobre el 
paper d’alumini. 

 Cobreix el forat que hem fet en el pas número 1 amb paper vegetal. 

 Mira que la caixa quedi ben tancada, de manera que no entre gens de llum per cap 
escletxa. Si cal, tapa les arestes amb cinta adhesiva. 

1.2 Un cop ja tens la càmera obscura construïda, ja la pots fer funcionar. Vés al pati de l’institut 
i fes una fotografia. 

 Col·loca la càmera davant d’un objecte estàtic que vulguis fotografiar. 

 Fixa la càmera per tal que no es pugui moure i destapa l’orifici. 

 Un cop passat 3 segons, torna a tapar l’objectiu. 

1.3 Revela la fotografia realitzada. 
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Material: 

 Llum vermella 

 Una cubeta de revelat (líquid revelador concentrat dissolt amb aigua) 

 Una cubeta de bany d’atur (1 litre d’aigua i la quantitat d’àcid acètic que indiqui 
l’ampolla o un raig de vinagre) 

 Una cubeta de fixat (líquid fixador concentrat dissolt amb aigua) 

 Un pica amb aigua corrent 

 Una ampolla de revelador i una de fixador. 

La temperatura dels banys no hauria de ser inferior a 18ºC. 

Procés: 

 A les fosques, obre la càmera obscura i treu el paper fotogràfic. 

 Amb la cara de l’emulsió cap amunt, per controlar l’enfosquiment de la imatge, 
introdueix el paper dins la cubeta de revelat, procurant que el líquid el cobreixi. 

 Passa el paper dins el recipient de bany d’atur, aquest líquid fa que el procés es pari. 

 Seguidament introdueix el paper dins el recipient de fixat, tal i com el seu nom diu, fixa 
la imatge per tal que no pugui reaccionar amb la llum del sol.  

 Neteja la fotografia amb aigua i deixa-la assecar. 

En aquest procés has obtingut la imatge en negatiu, per tant ara cal positivitzar-la. 

1.4 Positivitza la fotografia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidre 

Paper ja revelat (negatiu). 

Emulsió cap aval. 

Paper fotogràfic verge. 
Emulsió cap amunt. 

Diari 

                        Revelat            Bany d’atur  Fixat 
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Material: 

 Llum blanca 

 Vidre 

 Paper fotogràfic 

Procés: 

 Amb l’habitació completament a les fosques, col·loca un nou paper amb l’emulsió cara 
amunt. 

 Sobre el paper que acabes de col·locar, posa-hi el paper ja revelat (negatiu), de 
manera que les dues emulsions es toquin. És important que el negatiu estigui ben sec. 

 Pressiona el conjunt amb un vidre ben net i encén el llum blanc durant dos, tres 
segons. 

 A continuació torna a repetir el procés de revelat que has fet anteriorment. 

Abans de començar podeu veure un petit vídeo d’aquest procés. El link el teniu a la webgrafia 
recomanada.  

ACTIVITAT nº2 (a casa): Respon les següents qüestions: 

2.1 Des del punt de vista tècnic anomena les semblances i diferències que trobes entre la 
càmera obscura i la càmera compacte, i la càmera compacte i la digital. (4 punts) 

2.2 Dona la teva opinió sobre el tipus de càmera que consideres més idònia. Quins avantatges 
i veus respecte les altres? (2 punts) 

8.1.4 Bibliografia i webgrafia complementària 

Informació sobre l’exposició permanent del museu del cinema. Els permet fer-se la idea del què 
veuran. 
http://www.museudelcinema.cat/cat/index.php 
 
Vídeo de com crear pas a pas una càmera obscura i els materials que cal utilitzar. 
https://www.youtube.com/watch?v=y2FkJkz6YBI 
 
Vídeo sobre el procés de revelat d’una fotografia realitzada amb la càmera fosca. 
https://www.youtube.com/watch?v=4aEcn8zCtm4 
 
Vídeo de les diferents fases a seguir pel processament de negatius en blanc i negre. 
https://www.youtube.com/watch?v=-Yo-pjDKPdk 
 
Vídeo del funcionament de la càmera fosca i de la càmera digital. 
https://www.youtube.com/watch?v=aA954619rr0 

 

8.2 Material pel professorat 

8.2.1 Objectius 

Els alumnes, un cop realitzada la visita al museu i les activitats proposades, han de ser 
capaços d’assolir els següents objectius: 

Objectius específics 

 Reconèixer els diferents objectes que van fer possible la tècnica de la fotografia així 
com analitzar-ne el funcionament d’aquests. 

http://www.museudelcinema.cat/cat/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=y2FkJkz6YBI
https://www.youtube.com/watch?v=4aEcn8zCtm4
https://www.youtube.com/watch?v=-Yo-pjDKPdk
https://www.youtube.com/watch?v=aA954619rr0
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 Identificar les principals tècniques fotogràfiques per l’obtenció de la imatge. 

 Descriure i realitzar el procés d’elaboració d’una fotografia per mitjà de diversos 
sistemes que hi ha hagut al llarg de la història. 

 Valorar la importància que ha tingut la fotografia i l’evolució tècnica que ha 
experimentat des de la seva aparició. 

Objectius genèrics 

 Treballar de manera coordinada i organitzada amb els companys del grup. 

 Respectar el patrimoni cultural i complir amb la normativa que condiciona les 
intervencions d’adequació de l’interior del museu. 

 Fer un ús correcte de les eines, del material i les normes de seguretat de l’aula de 
tecnologia. 

 Expressar-se de forma correcte oralment i per escrit, sense faltes d’ortografia i utilitzant 
un vocabulari tècnic i apropiat. 

8.2.2 Continguts 

Segons el Decret 143/2007, de 26 de juny pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
de l’educació secundaria obligatòria. Els continguts curriculars a treballar des de l’àrea de 
tecnologia pels alumnes de 2n ESO durant el curs escolar són els següents: 

 Electricitat 

 Processos i transformacions tecnològiques a la vida quotidiana 

 L’ordinador com a mitjà d’informació i comunicació 

Per tant, la visita al museu del cinema de Girona es portarà a terme amb els alumnes de 2n 
ESO al segon trimestre, quan estiguin estudiant el bloc de processos i transformacions 
tecnològiques a la vida quotidiana. Dins d’aquest bloc es treballaran continguts com: 

 Reconeixement de la transformació industrial de les matèries primeres en productes 
elaborats.  

 Identificació de tècniques utilitzades en els processos de transformació de productes 
elaborats. 

 Contrastació de similituds i diferències entre processos tecnològics. 

 Valoració dels canvis en les necessitats humanes. 

La visita al museu permetrà conèixer l’origen de la fotografia, els invents i les tècniques que ho 
van fer possible per així intentar comprendre millor el moment el qual vivim. Les diferents sales 
ens faran entendre el pas de la captació de la imatge a la fixació d’aquesta, com ha evolucionat 
la tècnica fotogràfica gràcies als diferents aparells i els seus inventors. Així com també el temps 
d’exposició, suports i emulsions químiques i també els usos socials que se’n deriven. Tenir un 
bon coneixement de la seva evolució, ser conscients del procés tecnològic i les dificultats que  
han suposat fins a dia d’avui. 

Analitzarem i posarem en pràctica, per mitjà de diferents tipus de màquines que hi ha hagut al 
llarg de la història, el procés d’elaboració d’una fotografia, des de la captació de la realitat fins a 
la seva revelació. Per poder realitzar una bona comparativa dels processos tecnològics i una 
valoració dels canvis que s’han ocasionat. 
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8.2.3 Competències 

A partir de la visita el museu del cinema-col·lecció Tomàs Mallol i de les activitats prèvies, 
durant i posteriors a la visita, contribueixen que els alumnes puguin desenvolupar algunes de 
les competències bàsiques que s’identifiquen en l’educació secundària obligatòria. Aquestes 
són les que es detallen a continuació: 
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Transversals Específiques

comunicativa metedològiques

 

Taula 1: Competències bàsiques 

Competència comunicativa lingüística i audiovisual: a partir de la comunicació escrita a l’ hora 
de la resolució de la majoria de les activitats proposades on s’ha de descriure i argumentar fent 
ús del vocabulari específic. A més a més, saber comunicar oralment, a través del diàleg, de les 
interaccions, de les opinions i les reflexions que poden establir els alumnes a l’hora de resoldre 
les diferents activitats cooperatives, especialment present en l’activitat on els grups han 
d’intercanviar informació sobre l’experiència viscuda del procés d’elaboració d’una fotografia. 
Així com també, a través de la comprensió oral i escrita dels diversos textos explicatius que es 
troben en el museu i de les intervencions expositives de l’educadora. 

Competència artística i cultural: Mitjançant la valoració crítica del patrimoni artístic i cultural que 
es troba en l’exposició del museu, apreciant i gaudint de la col·lecció de Tomàs Mallol, dels 
nombrosos objectes que s’han conservat fins a dia d’avui. I fins i tot a partir de la realització de 
la construcció de la càmera fosca per poder expressar els continguts a través d’aquest mitjà 
artístic  que va tenir una gran importància en el seu moment. 

Competència de tractament de la informació i competència digital: es desenvolupa a partir de la 
cerca, captació, selecció i processament de la informació facilitada oralment, per escrit, de 
manera digital i a través de mitjans de comunicació audiovisuals, proporcionada pel mateix 
museu i pels professors del centre. 

Competència d’aprendre- a aprendre: Mitjançant la realització de les diverses activitats 
individuals i col·lectives plantejades, l’alumnat anirà adquirint millors hàbits d’estudi i serà el 
que formarà part del seu procés aprenentatge, treballant de manera autònoma i reflexiva. 

Competència d’autonomia i iniciativa personal: a través de les activitats i el projecte de la 
càmera obscura, permet a l’alumnat buscar solucions, prendre les seves pròpies decisions, 
d’elaborar noves idees, desenvolupar la creativitat i la imaginació, és a dir resoldre les activitats 
amb iniciativa i de manera autònoma. 

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic: El fet de realitzar la sortida 
escolar en el museu del cinema permet que els alumnes coneguin el passat per tal de poder 
comprendre i valorar el present, de poder interpretar molts aspectes del món que els envolta, 
que tinguin una actitud crítica en l’observació de la realitat. Mitjançant l’observació dels avenços 
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tecnològics de la fotografia, els quals han tingut una influència en la vida de les persones i en la 
societat. 

Competència social i ciutadana: A partir del treball cooperatiu o individual que han de 
confeccionar els alumnes durant l’estada al museu o bé a classe, actuant de manera 
responsable, tenint una actitud solidària i respectuosa amb la resta de companys i professors i 
a través del compliment de les obligacions tant  pel fet de complir les normes del museu com 
les normes imposades pel professor de l’institut.  

8.2.4 Activitat de reforç 

Esbrina quina és la diferència entre un projector i una càmera de fotografiar. I digues quin és 
l’antecedent de cada un d’ells. 

8.2.5 Activitat d’ampliació 

Durant la visita al museu del cinema has tingut l’oportunitat de conèixer l’origen de la fotografia i 
com ha anat evolucionant la seva tècnica al llarg del anys. Ara, reflexiona sobre la importància 
que ha tingut i té la fotografia en la societat. 

8.2.6 Temporització  

A la següent taula s’especifica la temporització de les activitats plantejades anteriors, durant i 
posteriors a la visita al museu del cinema- col·lecció Tomàs Mallol de Girona. 

Les activitats prèvies i posteriors a la sortida es realitzaran a classe, a l’aula taller i a l’aula 
ordinària, excepte l’últim apartat 2.4 que en ser una activitat individual, s’elaborarà a casa com 
a deures, per això no s’ha comptat el temps estimat per fer-la. 

El mateix passa amb les activitats de reforç i d’ampliació, les quals també es realitzaran 
individualment com a exercicis per fer a casa. Aquestes però, no es detallen a la taula de 
temporització, ja que són activitats opcionals a executar, a no ser que el professor dicti el 
contrari en algun dels casos. 

Per altra banda, la visita al museu només poden ser grups de 30 alumnes, tal i com ja s’ha 
comentat anteriorment. Per tant, primer de tot, començaria la visita guiada un grup i al cap de 
15-20 minuts l’altre grup, per evitar coincidir els dos grups en una mateixa sala del museu. Així 
doncs, els 30 minuts de descans el segon grup el realitzaria abans de la visita i el primer grup 
després. 

Lloc Org.social Diversitat temps

Explicació de l'activitat i formació dels grups aula taller mig grup 10 min

Activitat 1: Procés d'elaboració d'una fotografia aula taller mig grup grups heterogenis 50 min

Explicació de l'activitat i formació dels grups aula ordinària grup gran 10 min

Activitat 2: Intercanvi d'informació de l'elaboració 

d'una fotografia amb càmera compacte i càmera 

digital

aula ordinària grup gran grups heterogenis 15 min

Mapa mental fases dels processos d'elaboració d'una 

fotografia
aula ordinària grup gran grups heterogenis 20 min

Lliurament de l'activitat al moodle aula ordinària grup gran 5 min

Explicació de la sortida i formació dels grups aula ordinària grup gran 10 min

Total d'hores 2 h

Descripció de l'activitat

Activitats prèvies

1

2

 

Taula 2: Temporització de les activitats prèvies a la sortida 
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Lloc Org.social Diversitat temps

Anada al museu del cinema autobús 2 classes 15 min

Lliurament de la fitxa i explicació de les activitats museu 2 classes 10 min

Visita guiada i realització de les activitats museu 30 alumnes grups heterogenis 90 min

Acabar de realitzar les activitats al museu museu 30 alumnes grups heterogenis 45 min

Esmorzar a la plaça del Mercadal plaça 2 classes 30 min

Entrega de la fitxa plaça 2 classes 5 min

Tornada al centre autobús 2 classes 15 min

Total d'hores

Descripció de l'activitat

Sortida

3

3h i 30 min  

Taula 3: Temporització de les activitats durant la sortida 

 

Lloc Org.social Diversitat temps

Explicació i entrega del material aula taller mig grup grups heterogenis 10 min

Activitat 1.1: Construcció d'una càmera obscura aula taller mig grup grups heterogenis 50 min

Explicació de l'activitat aula taller mig grup grups heterogenis 10 min

Activitat 1.2: Realitzar la foto amb la càmera fosca aula taller mig grup grups heterogenis 20 min

Activitat 1.3: Revelar la foto aula taller mig grup grups heterogenis 10 min

Activitat 1.4: Positivitzar la foto aula taller mig grup grups heterogenis 20 min

Activitat 2: Qüestions a casa individual

Total d'hores 2 h

4

5

Descripció de l'activitat

Activitats posteriors

 

Taula 4: Temporització de les activitats posteriors a la sortida 

 

8.2.7 Criteris d’avaluació 

Els indicadors que s’han establert per avaluar els alumnes de 2n ESO són els següents: 

Criteris d’avaluació específics 

 Reconèixer diversos tipus de llanterna màgica i càmera fosca. 

 Comparar el funcionament de la càmera fosca i la llanterna màgica, així com la seva 
tècnica. 

 Reconèixer els espectacles que es produïen amb la llanterna màgica. 

 Distingir les tècniques fotogràfiques de captació, fixació i revelat de la imatge. 

 Experimentar el procés de realització d’una fotografia a través de la càmera fosca, 
compacte i digital. 

 Identificar semblances i diferències tècniques entre els diferents tipus de càmera que hi ha 
hagut al llarg dels anys (càmera fosca, compacte, digital) 

 Contextualitzar l’evolució de la tècnica fotogràfica des de la seva aparició 

 Reflexionar sobre la influència que ha tingut la fotografia en la societat. 
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Criteris d’avaluació genèrics 

 Desenvolupar una actitud participativa, planificadora i organitzadora a ‘lhora de realitzar les 
diverses activitats. 

 Presentar una actitud correcta, de respecte, d’acord amb els criteris establerts en la 
normativa del museu. 

 Mantenir l’ordre i neteja dels espais, tant propis com comuns. 

 Respectar la conservació de les eines i actitud responsable vers el seu consum del 
material. 

 Utilitzar adequadament el llenguatge tècnic i sense faltes d’ortografia. 

 

El percentatge de la nota que s’aplica a les activitats proposades s’ha distribuït de la següent 
manera: 

La fitxa d’activitats a resoldre durant la visita al museu (20%). 

Les activitats prèvies a la sortida (10%). 

Les activitats posteriors a la sortida (10%). 

L’actitud (10%). 

La realització de l’activitat de reforç o d’ampliació incrementarà un 1 punt a la nota final de la 
fitxa a executar en el museu. 

 

 

El total d’aquesta nota representa un 50 % de la nota final de la unitat didàctica: processos i 
transformacions tecnològiques a la vida quotidiana. 

Actitud 

S’avaluarà segons la rúbrica (taula 1 de l’annex) 

Activitat prèvia a la sortida 

Activitat Repartiment puntuació Total puntuació

2 El mapa mental s'avaluarà segons la rúbrica (taula 2 de l'annex) 10 punts

10 punts     
 Taula 5: Avaluació activitats prèvies a la sortida 

 

 

 

 

 

 

 

Nota total= (fitxa museu + activitat de reforç o ampliació) *0,20 + activitat prèvia *0,10 + 
activitat posterior *0,10 + actitud*0,10 
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Activitats durant la sortida  

Activitat Repartiment puntuació Total puntuació

Identificació correcta per cada invent (0,2 punts)

Per cada explicació correcta del funcionament (0,30 punts)

Resposta correcta ben argumentada de  com donar sensació de 

moviment a les imatges (0,50 punts)

Si s'ha explicat parcialment bé (0,25 punts)

Resposta correcta a la primera pregunta (0,10 punts)

Explicació correcta a la segona prengunta (0,30 punts)

Per omplir el buit correctament (0,10 punts)

Explicació correcta sobre les innovacions tècniques i d'ambientació 

(0,60 punts)

5 Per cada anomenament correcte (0,10 punts) 0,30 punts

6 Per cada error trobat i ben argumentat (0,5 punt) 1 punt

Per cada relació correcta (0,16 punts)

Per cada explicació correcta sobre el seu ús (0,16 punts)

8 Per cada reposta explicada correctament (0,5 punts) 1 punt

Per la resposta correcta de la primera pregunta (0,20 punts)

Per la resposta correcta de la segona pregunta (0,20 punts)

Per la resposta correcta de la tercera pregunta (0,60 punts)

10 Per cada tècnica ben explicada (0,5 punts) 1 punt

11
Per cada fotografia relacionada correctament amb el nom 

corresponen (0,125 punts) 0,5 punts

12 Per cada apartat omplert correctament (0,06 punts) 1,5 punts

10 punts      

1

3

4

7

9

0,70 punts

1 punt

1 punt

0,5 punts

1 punt

2 0,5 punts

Taula 6: Avaluació de la fitxa al museu 

Activitats posteriors a la sortida 

Activitat Repartiment puntuació Total puntuació

1
La construcció de la càmera fosca, captació, revelat i positivitzat de 

la imatge, s'avaluarà segons la rúbrica (taula 3 de l'annex)
4 punts

2.1 Per cada semblança i diferència descrita correctament (0,25 punts) 4 punts

Si anomena 3-4 avanatges i aquests estan ben argumentats (2 

punt).

Si anomena 1-2 avantatges i aquests estan ben argumentats (1 

punt).

Si anomena 1-2 avantatges i però no estan del tot ben argumentats 

(0,5 punts).

2 punt

10 punts     

2.2

Taula 7: Avaluació activitats posteriors a la sortida 

Activitat de reforç 

Activitat Repartiment puntuació Total puntuació

Per la resposta correcta a la primera pregunta (0,5 punts)

Per la resposta correcta a la segona pregunta (0,25 punts)

Per la resposta correcta a la tercera pregunta (0,25 punts)

1 1 punt

 Taula 8. Avaluació activitat de reforç 

Aquest és un punt extra que suma a la nota obtinguda de la fitxa realitzada al museu. 
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Activitat d’ampliació 

Activitat Repartiment puntuació Total puntuació

Si ha fet una reflexió ben raonada aportant conceptes importants (1 

punts)

Si ha fet una reflexió fluixa, poc argumentada però coherent (0,5 

punts)

Si ha fet una reflexió poc coherent, poc treballada, poc argumentada 

(0,25 punts)

1 punt1

 Taula 9: Avaluació activitat d’ampliació 

Aquest és un punt extra que suma a la nota obtinguda de la fitxa realitzada al museu. 

8.2.8 Atenció a la diversitat 

Totes les activitats proposades a realitzar durant l’horari escolar són activitats cooperatives per 
fer amb grups de tres persones.  

El professor formarà els grups el més heterogenis possible, ja que és l’estratègia més 
satisfactòria per atendre a la diversitat de l’alumnat que es presenta a l’aula. Seran 
agrupaments heterogenis segons el rendiment acadèmic, així els alumnes amb un bon nivell 
d’aprenentatge poden ajudar o explicar qualsevol concepte als altres i l’alumne amb un nivell 
inferior rep l’ajuda i la influència positiva de la resta. És un bon mètode per complementar-se, 
per enfortir la seguretat, l’autoestima de l’estudiant, a més s’estableixen relacions positives 
entre iguals. 

Aquests grups però, no seran els mateixos en totes les sessions, perquè els grups que es 
formaran durant la visita al museu seran diferents als que es crearan anteriorment o 
posteriorment per executar les activitats plantejades a classe. Aquest fet, implica interaccionar 
de forma diferent amb altres companys. És important perquè els estudiants aprenguin i 
sàpiguen socialitzar-se, adaptar-se i a treballar en diferents agrupaments, ja que cada persona 
té la seva manera de dur a terme la tasca. 

Per altra banda, s’ha pensat que fer grups de tres persones és el número més adequat per 
realitzar un treball cooperatiu com el que es planteja. Permet que tots els membres treballin i 
aportin les seves propostes i opinions. Realitzar grups més grans per aquest tipus d’activitats 
és complicat si es vol aconseguir que tots treballin per igual. 

En el cas que hi hagués un estudiant amb necessitats educatives especials, sempre que sigui  
possible se l’ integrarà dins del grup per tal que pugui ajudar i participar en les activitats 
proposades. Tenint en compte els objectius específics que esmenta el pla individualitzat que se 
li ha efectuat.  

8.2.9 Bibliografia i webgrafia complementaria 

Tota la informació sobre el Museu del cinema- Col·lecció Tomàs Mallol de Girona (horaris, 
tarifes, les seves exposicions, el serveis educatiu, activitats, cursos, etc). 
http://www.museudelcinema.cat/cat/index.php 
 
Com construir una càmera fosca, el procés a seguir i els materials necessaris. 
http://experimentodefisica-valentina.blogspot.com.es/ 

Activitat sobre l’explicació del procés de revelat d’una fotografia.  
http://www.xtec.cat/~mplanel4/imatge/laboratori/laboratori.htm#2a 
 
Com fer fotografies amb una càmera estenopeica i els passos per realitzar el revelatge (negatiu 
i positiu de la fotografia).  
https://artesphoto.wordpress.com/2013/09/24/como-hacer-fotos-y-revelar-con-la-camara-
estenopeica/  
 
 

http://www.museudelcinema.cat/cat/index.php
http://experimentodefisica-valentina.blogspot.com.es/
http://www.xtec.cat/~mplanel4/imatge/laboratori/laboratori.htm#2a
https://artesphoto.wordpress.com/2013/09/24/como-hacer-fotos-y-revelar-con-la-camara-estenopeica/
https://artesphoto.wordpress.com/2013/09/24/como-hacer-fotos-y-revelar-con-la-camara-estenopeica/
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En què consisteix la llanterna màgica i quina ha estat la seva història. 
http://ca.wikipedia.org/wiki/Llanterna_m%C3%A0gica 

Què és la camera obscura, el seu funcionament i la seva història. 
http://ca.wikipedia.org/wiki/Cambra_obscura 
 
Com es processen els negatius en blanc i negre d’una càmera compacte. 
https://www.youtube.com/watch?v=RVDVuBRVqx8 
 
 

8.2.10 Solució de les activitats proposades 

Activitats prèvies a la visita al museu 

ACTIVITAT nº1 

Els del grup A han d’elaborar una fotografia amb una càmera compacte i els del grup B amb 
una càmera digital. Tots dos han de seguir els passos descrits a la fitxa que se’ls lliurarà. 

ACTIVITAT nº2 

Hi ha possibles solucions per elaborar un mapa mental, però cal que surtin especificats tots els 
passos que han hagut de fer per realitzar una fotografia amb la càmera analògica i amb la 
digital. A l’annex hi ha un exemple d’una possible solució. S’avaluarà segons la rúbrica (taula 2 
de l’annex). 

Activitats durant la visita al museu 

ACTIVITAT  nº1 

Imatge 1: Càmera obscura 

Imatge 2: Llanterna màgica 

Funcionament de la càmera obscura: és una caixa completament buida i fosca on la llum 
exterior només penetra per un petit forat situat a la paret o en un dels costats de la caixa. El 
raig de llum que penetra des de fora projecta a la paret contrària de la caixa o cambra la imatge 
exterior més petita, invertida, i amb els seus colors naturals. 

Funcionament de la llanterna màgica: funciona exactament a la inversa de la cambra obscura. 
A l’interior de la caixa hi ha un focus lluminós i unes lents que permeten projectar en una 
superfície plana situada en una sala a les fosques, imatges fixades sobre una placa de vidre. 
Té el mateix funcionament que un projector. 

ACTIVITAT nº2 

Amb la projecció simultània de plaques utilitzant diversos mecanismes: l’encadenament 
d’imatges, la superposició de dues imatges complementàries, una fixa i l’altra mòbil. També en 
aquesta època apareixen les plaques lliscants, en les quals el moviment es produïa fent lliscar 
un vidre mòbil davant d’un vidre fix. 

ACTIVITAT nº3 

Marxant, rodamóns i gent de l’espectacle anomenats llanternistes.  

Recorrien viles i ciutats d’arreu d’Europa, carregats amb la seva llanterna, plaques de vidre i 
sovint amb un instrument musical (orgue o tamborí) que ambientaven les projeccions i 
il·lustraven les explicacions del projeccionista. 

ACTIVITAT nº4  

Principal impulsor de les Fantasgamories: Gaspard Robert, més conegut com Robertson  

http://ca.wikipedia.org/wiki/Llanterna_m%C3%A0gica
http://ca.wikipedia.org/wiki/Cambra_obscura
https://www.youtube.com/watch?v=RVDVuBRVqx8
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El Fantascopi, un tipus de llanterna de grans dimensions i amb rodes, es col·locava darrere una 
pantalla translúcida (el públic no podia endevinar el truc). Les rodes permetien acostar-se o 
allunyar-se de la pantalla, per tant empetitir o ampliar la imatge projectada. L’efecte que 
produïa sobre el públic era de terror. 

ACTIVITAT nº5 

Les millores en l’òptica 

Sistemes d’il·luminació més potents 

Incorporació de les imatges fotogràfiques 

ACTIVITAT nº6 

Un dels errors està en l’objectiu, que en lloc de situar-se fora del xassís de la llanterna està 
col·locat a l’interior de la caixa.  

També hi ha un error en la posició de la placa de vidre que està situada fora de la llanterna 
quan hauria d’estar situada dins la ranura prèvia a l’objectiu. 

ACTIVITAT nº7 

Imatge 1: Llanterna màgica de doble objectiu.  

Servia per a ús professional amb doble objectiu i doble sistema d’il·luminació. Permet col·locar 
dos plaques. 

Imatge 2: Llanterna màgica lampadoscopi.  

Servia per a ús domèstic, eren especialment atractives, amb decorats i alguns clarament 
originals. 

Imatge 3: Llanterna màgica megascopi.  

Servia per la projecció d’elements opacs bidimensionals o tridimensionals. Requeria una font 
de llum força intensa que il·luminés frontalment la imatge a projectar. 

ACTIVITAT nº8 

La finalitat d’aquest espectacle era que mirant per un forat amb una lent, l’espectador veiés 
limitat el seu camp d’observació eliminant tota referència externa, per fer-ho sentir dins la 
imatge. 

La caixa d’òptica a Mundo Nuevo permetia visualitzar al mateix temps a un nombre reduït de 
persones (6 o 8) la imatge d’un lloc concret tancada dins d’una caixa. La visió d’aquesta 
imatge, dins la caixa, a través d’una lent i sovint d’un mirall, adquiria per l’espectador una 
sensació de relleu, de profunditat de realisme molt impactant per aquella època. 

ACTIVITAT nº9 

Joseph- Nicé     

1826 

Amb la càmera obscura i betum de Judea (una resina sensible a la llum). Es va aconseguir 
després de 8 hores d’exposició al sol. 

ACTIVITAT nº10 

Una de les tècniques que s’utilitzava era el recolzacaps per subjectar pel darrere, immòbil, el 
cap de la persona fotografiada, ja que havia de tenir el mínim moviment possible per poder fixar 
la imatge. 



El Museu del Cinema com una activitat d’ensenyament- aprenentatge de l’assignatura de Tecnologia 
33 

L’altra tècnica era el sostre de vidre per aprofitar la llum natural, per il·luminar l’escena que 
calia retratar, ja que els sistemes de llum artificial eren insuficients. 

ACTIVITAT nº11 

 

 

 

 

   Càmera estereoscòpica        Càmera de detectiu        

 

Càmera de taller             Càmera de viatge 

ACTIVITAT nº12 

Heliografia. Niépce, clorur de plata, 8 hores, 1 negatiu. 

Daguerrotip, Daguerre, iodur de plata, 15- 30 minuts, 1 positiu original. 

Calotip o Talbotip, Talbot, nitrat de plata i àcid gàl·lic, 1-2 minuts, còpies en positiu sobre paper 

Col·lodio Humit, Archer, col·lodio humit i nitrat de plata, de 2 a 20 segons, 1 còpia sobre paper. 

Instantània, Lumière, gelatino bromur, menys d’un segon, moltes còpies sobre paper. 

Activitats posteriors a la visita al museu 

ACTIVITAT nº1 

Han de construir una càmera fosca per poder fer una fotografia tal i com es feia antigament i  
finalment realitzar el revelat. S’avaluarà segons la rúbrica (taula 3 de l’annex). 

ACTIVITAT nº2 

Càmera obscura Càmera compacte

Es una caixa negre hermètica És una caixa negre

El paper fotogràfic es col·loca a la part 

oposada al forta

La imatge entre per un forat: l'objectiu 

el rotlle de cel·luloide es col·loca a la 

part oposada del forat 

Pot tenir error Pot tenir error

Es col·loca paper fotogràfic Es col·loca un rotlle de cel·luloide

No té lents Té lents d'enfocament

Necessita que hi hagi llum a l'exterior 

per poder funcionar

Es dispara el flaix en cas que no hi 

hagi suficient llum

Necessita entre 3-5 minuts d'exposició Menys d'un segon d'exposició

Semblances

Diferències
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Càmera compacte Càmera digital

Té obturador i diafragma Té obturador i diafragme

Té lents d'enfocament i zoom Té lents d'enfocament i zoom

Fotòmetre Fotòmetre

Objectiu fix Objectiu variable

La velocitat d'obturació no es pot 

controlar
La velocitat es pot controlar

Conté carret Sensor d'imatge

La imatge no es pot modificar

La imatge captada va relacionada amb 

tècniques informàtiques, es poden 

modificar mitjançant programes 

informàtics

Pot retocar-se de forma immediata

Semblances

Diferències

 

La segona part de l’activitat serà segons el criteri de cadascú, han d’expressar la seva opinió 
explicant els avantatges que hi troben respecte les altres. 

Activitat de reforç 

El projector és una càmera però que funciona al revés. En la càmera es capta la llum des de 
l’exterior i s’impressiona a l’interior. En el projector una potent llum interior projecta les imatges, 
ja revelades, cap a l’exterior generalment sobre una pantalla blanca. 

El projector té el seu antecedent en la llanterna màgica 

La càmera té el seu antecedent en la càmera fosca. 

Activitat d’ampliació 

No hi ha una solució única, ja que és una reflexió personal de l’alumne, la qual ha d’estar ben 
argumentada, escrita amb coherència i sense faltes d’ortografia. 

9. Sortida 4t d’ESO 

9.1 Material per l’alumnat 

9.1.1 Fitxa d’activitats prèvies a la visita al museu 

ACTIVITAT nº1: A partir de l’explicació donada a classe, respon les següents qüestions. (2 
punts) 

1.1 Les recopilacions de les fonts són tots els objectes que formen part del vídeo final. 

 Per quins objectes poden estar constituïts? 

 Quan es fa la recopilació de les fonts?  

 Com s’organitza la recopilació de les fonts?   

1.2 En què consisteix el procés d’edició d’una pel·lícula?  

1.3 Què són els fotogrames?  

1.4 Què és la transició?  

1.5 Què cal tenir en compte en el procés de generació de la pel·lícula?  

1.6 Quin format ha de tenir l’audio i el vídeo que formen part del DVD?  
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ACTIVITAT nº2: Amb la tècnica de stop- motion, crea la teva animació. Munta-ho de tal manera 
que l’àudio i el vídeo estiguin coordinats i aplica als textos, efectes i transicions que creguis 
oportuns. Finalment un cop creada l’animació, grava-ho en un DVD. (8 punts) 

9.1.2 Fitxa d’activitats durant la visita al museu 
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ACTIVITAT Nº 1 (1,50 punt) 

Busca en el museu aquests invents que més tard van ser de vital importància per la invenció del cinema i explica’n el seu funcionament. 

 

 

 

 

 

Nom: ....................................................             Nom: ....................................................      Nom: ....................................................             Nom: ....................................................              Nom: .................................................... 

Funcionament: .....................................              Funcionament: .....................................      Funcionament: .....................................             Funcionament: .....................................         Funcionament: ..................................... 

............................................................           .............................................................      ............................................................             .............................................................          ............................................................ 

............................................................          .............................................................    ............................................................             .............................................................       ............................................................. 

............................................................ .         ............................................................      ............................................................           .............................................................       ............................................................. 

............................................................          .............................................................      ............................................................          .............................................................            ............................................................. 

 

 

 

MUSEU DEL CINEMA 

COL·LECCIÓ TOMÀS MALLOL 

DATA: ………………………………………………..    GRUP- CLASSE:  …………………………………. 

NOMS I COGNOMS DELS MEMBRES DEL GRUP:   …………………………………………………………………………… 

            …………………………………………………………………………… 

                       …………………………………………………………………………… 

 
  

 

ACTIVITAT Nº 4 (1 PUNT) 

Completa els buits: 

 La ................................ era una tècnica que permetia impressionar sobre una 

mateixa ........................... o sobre una pel·lícula de  ...............................  

...................., la seqüència d’un cos en moviment. 

 

 Les primeres pel·lícules eren ................................... i amb blanc i negre, però 

acompanyades d’un ............................. i en alguns casos d’una petita 

.................................. La càmera sempre estava ............................. i les 

pel·lícules eren de curta durada. Permetia projectar ................................ imatges 

per segon. 

 

ACTIVITAT Nº 2 (1 punt) 

Explica amb les teves paraules en què consisteix el Kinetoscopi 

……………………………………………………………………………………….....................................................….......………… 

………………………………………………………………………………………………...........................................................…… 

………………………………………………………………………………………………...........................................................…… 

Què li faltava per arribar a considerar-se cinema? 

………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

 

 

ACTIVITAT Nº 3 (0,50 punts) 

Descobreix qui va solucionar el problema que tenia Edison amb el Kinetoscopi i quin nom rebia 

l’aparell que ho va fer possible. 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 
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ACTIVITAT Nº 8 (1 punt) 

En el museu pots observar la projecció d’algunes pel·lícules de George Méliès.  

Amb què es diferenciaven amb les pel·lícules de Lumière?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………....................................................................................……... 

Quin va ser el seu descobriment? 
...………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 

ACTIVITAT Nº 5 (1 punt) 

En el museu tens l’oportunitat d’observar diferents models d’aquest aparell.  

Reconeixes quin invent és? ...............................................................................  

A quin pública anava destinat? ........................................................................ 

En què consistia? .................................................................................................. 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................  

 

 

 

ACTIVITAT Nº 6 (1 punt) 

Ja en l’antiguitat s’havia experimentat, sense comprendre el perquè, el què en el s. XIX 

s’anomena “persistència retinal”. Aquesta característica va ser fonamental per poder veure 

cinema.  

Explica en què consisteix aquest fenomen i quin nom rep actualment. 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

 

 ACTIVITAT Nº 7 (1 punt) 

Les sales de cinema no han estat mai silenciades, el so sempre ha acompanyat la imatge en 

moviment. Primer varen ser explicadors, músics o efectes sonors els encarregats de donar més 

vida a les imatges, com ja es feia en els espectacles de llanterna màgica. El 1877 un aparell va 

permetre per primera vegada enregistrar i reproduir so. 

 Quin era? ............................................................................................................................................................ 

 Qui el va patentar? .......................................................................................................................................... 

 Quin va ser el seu inconvenient? ................................................................................................................ 

 Com i quan es va solucionar? ....................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................ 

 Quin va ser el primer film sonor? ................................................................................................................ 

 

ACTIVITAT Nº 6 (1 punt) 

ACTIVITAT Nº 9 (1 punt) 

Després del so van sorgir noves tècniques en el món del cinema. Anomena-les 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

 

ACTIVITAT Nº 10 (1 punt) 

 

 

 

 

 

 

Aquestes és una banda de Cine Nic, en el museu en pots observar moltes més. Fixa’t bé 

com són, per saber quines característiques tècniques tenen per poder obtenir la sensació 

de moviment. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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9.1.3 Fitxa d’activitats posteriors a la visita al museu 

ACTIVITAT nº1: Tres, dos, un... Acció! (4 punts) 

http://inca.lasalle.es/wp-content/uploads/2015/02/Practica_PELICULA_4ESO.pdf 

1.1 Sou capaços de realitzar un petit film amb tota la classe?  

Cada alumne ha d’assumir un dels rols descrits a continuació. El rodatge no pot durar més de 5 
minuts. Podeu incorporar trucs semblants dels que feia Mèliès tal i com us han explicat a la 
visita al museu del cinema. 

Grup A: director i subdirector (equip de 2 persones). És el principal coordinador de totes les 
especialitats cinematogràfiques, de tots els elements que composen el film. El subdirector, 
quan s’estigui rodant la pel·lícula, ha d’anotar tots les escenes, els plans i les preses bones i 
dolentes. 

Grup B: guionistes (equip de 4 persones). Elaboren la idea principal, han d’escriure el guió 
literari el qual ha d’estar estructurat per seqüències i el guió tècnic on s’explica com es rodarà 
cada seqüència, la il·luminació, la planificació, la localització, el vestuari, l’utillatge, música.  

Grup C: actors (equip de 5 persones). Han de seguir les instruccions del director i subdirector, 
de l’equip de vestuari i perruqueria, dels càmeres, així com el guió que els proporciona els 
guionistes. Són els que han d’interpretar la pel·lícula per tan cal que prèviament assagin i 
memoritzin els diàlegs. 

Grup D: vestuari, perruqueria i maquillatge (equip de 2 persones). S’encarreguen dels 
pentinats, del maquillatge i del vestuari que requereixen els protagonistes. Sempre consultat i 
acordat amb l’equip directiu. 

Grup E: càmeres (equip de 2 persones). S’encarrega de filmar el rodatge de la pel·lícula. 
Juntament amb l’equip directiu es decideixen com seran els diferents tipus de plans, el tipus 
d’angulacions, etc. 

1.2 Ara que ja has fet el rodatge del curtmetratge, procedeix, de manera individual, a realitzar el 
muntatge. (3 punts) 

1.3 Un cop muntat, contesta les següents preguntes: (3 punts) 

 Explica quina ha estat la teva funció dins del curtmetratge. Quines dificultats has tingut? 

 Quin gènere correspon la pel·lícula? 

 Quin tipus de plans apareixen a la pel·lícula? 

 Quin tipus d’angulacions? 

 Quin és el tipus de muntatge utilitzat? 

 Quin tipus d’il·luminació? 

 Com era el pas d’un pla a un altre? 

 Està equilibrada la relació entre l’argument i el decorat, escenografia? Per què? 

 La relació entre el personatge, la trama, l’argument i el vestuari és correcte? 

 Quin tipus de moviment ha realitzat la càmera? 

 

 

http://inca.lasalle.es/wp-content/uploads/2015/02/Practica_PELICULA_4ESO.pdf
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9.1.4 Bibliografia i webgrafia complementària 

Informació sobre l’exposició permanent del museu del cinema, els permet fer-se la idea del què 
veuran. 
http://www.museudelcinema.cat/cat/index.php 
 
Com elaborar una animació amb la tècnica de stop-motion 
https://sites.google.com/site/conductastopmotion/como-hacer-stop-motion 

Exemple d’un vídeo realitzat amb la tècnica del stop-motion 
https://www.youtube.com/watch?v=vQY7Ah59pOI 
 
El llenguatge cinematogràfic explicat amb un vídeo  
https://llenguatgecinematografic.wordpress.com/activitats/ 
 

9.2 Material pel professorat 

9.2.1 Objectius 

Els objectius que s’estableixen a continuació són els que l’alumnat de 4t d’ESO que realitzi 
l’optativa d’informàtica ha de complir un cop finalitzades les activitats relacionades amb la visita 
al museu del cinema. 

Objectius específics 

 Descobrir els aspectes audiovisuals anteriors a l’aparició del cinema. 

 Utilitzar perifèrics per capturar i digitalitzar imatges i fer servir les funcionalitats principals 
dels programes de tractament digital de la imatge fixa. 

 Compondre un vídeo d’animació a partir d’una tècnica senzilla i molt utilitzada per la 
realització de dibuixos animats.  

 Distingir les diferents tècniques d’animació i la seva evolució. 

 Aplicar els diferents aspectes tècnics necessaris pel muntatge d’un film. (moviment de la 
càmera, tipus de plans, il·luminació, etc) 

Objectius genèrics 

 Assumir una actitud responsable, planificadora i participativa davant la resolució de les 
activitats.  

 Valorar les manifestacions i produccions del patrimoni històric i cultural. 

 Realitzar activitats de manera creativa, adoptant la solució més apropiada fent ús de les 
noves tecnologies. 

 Comunicar adequadament utilitzant el llenguatge cinematogràfic, ja sigui de forma oral o 
escrita. 

9.2.2 Continguts 

Segons el Decret 143/2007, de 26 de juny pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
de l’educació secundària obligatòria. Els continguts curriculars a treballar des de l’optativa 
d’informàtica pels alumnes de 4t ESO durant el curs escolar són els següents: 

 Creacions multimèdia 

 Publicació i difusió de continguts 

 Eines per la comunicació 

http://www.museudelcinema.cat/cat/index.php
https://sites.google.com/site/conductastopmotion/como-hacer-stop-motion
https://www.youtube.com/watch?v=vQY7Ah59pOI
https://llenguatgecinematografic.wordpress.com/activitats/
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No obstant s’ha seleccionat el bloc de creacions multimèdia per tal de poder ampliar els 
coneixements a través de la visita al museu del cinema de Girona. La sortidal s’efectuarà a 
finals del primer trimestre. Els continguts que s’inclouen dins d’aquest bloc i que es poden 
complementar amb la visita són:  

 Aplicació de tècniques d’imatge física a través de perifèrics d’entrada. 

 Ús de tècniques de tractament de la imatge digital: formats bàsics i la seva aplicació, 
modificació de la mida de les imatges i selecció de fragments, creació de dissenys gràfics, 
alteració dels paràmetres de les fotografies digitals. 

 Captura, edició i exportació d’àudio i de vídeo. Caracterització de formats 
d’emmagatzematge. 

 Creació de continguts multimèdia mitjançant aplicacions informàtiques. 

A classe s’haurà explicat com portar a terme la realització d’un muntatge multimèdia, la 
gravació, la captura, l’edició i l’exportació. Actualment fer una edició de so i vídeo és possible 
des de l’àmbit domèstic mitjançant programes simples i intuïtius. Per tant, els alumnes tindran 
l’oportunitat de posar-ho en pràctica, a partir de l’experimentació de la tècnica de stop-motion, 
una tècnica d’animació per donar moviment a les imatges. Així doncs, la visita al museu del 
cinema- col·lecció Tomàs Mallol, pot ser un bon complement d’aquesta unitat didàctica, perquè 
el cinema, amb multitud d’efectes especials, utilitza objectes multimèdia.  

A més a més, gràcies a la visita al museu permetrà que els alumnes prenguin consciència 
d’aquest gran invent que ha suposat a la societat i l’ evolució que ha tingut fins als nostres dies. 
Els diversos invents i la seva tècnica que van fer possible l’aparició del cinema. A part 
coneixeran els secrets de l’animació, entendran les tècniques de gravació de les primeres 
pel·lícules i descobriran els inicis de com es va donar moviment a la imatge. Finalment tindran 
l’oportunitat de saber què hi ha darrera la pantalla, realitzant una producció fílmica per conèixer 
detalladament el procés de muntatge. 

9.2.3 Competències 

Es posen en pràctica algunes de les competències bàsiques de l’educació secundària 
obligatòria mitjançant l’elaboració dels exercicis proposats i la sortida el museu. 
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Taula 10: Competències bàsiques 
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Competència comunicativa lingüística i audiovisual: La capacitat de saber comunicar oralment, 
és a dir saber escoltar, conversar, expressar-se, es treballarà a través de les activitats 
cooperatives on els alumnes han de transmetre la informació als membres del seu grup i 
sobretot molt present en l’activitat on tota la classe s’ha de posar d’acord en prendre la decisió 
més encertada, escoltant totes les opinions, per realitzar un petit film, fent servir el llenguatge 
cinematogràfic, audiovisual, utilitzant les tecnologies de la comunicació.  

Per altra banda, l’expressió escrita es durà a terme a partir de la resolució de totes les activitats 
plantejades, ja siguin en grup o individuals. I també es treballarà la comprensió dels missatges 
orals, escrits i visuals que es troben en les activitats a solucionar, a la pròpia exposició del 
museu o a través de les aportacions explicatives donades per l’educadora o pel professor de la 
matèria. 

Competència artística i cultural: Mitjançant una actitud respectuosa i participativa, apreciant 
críticament les diferents manifestacions artístiques i culturals que s’exposen en el museu. Per 
altra banda a partir de la capacitat de crear una producció fílmica pròpia i per la capacitat de 
crear l’edició d’un vídeo amb una tècnica d’animació. 

Competència de tractament de la informació i competència digital: Es treballarà a través de la 
realització de l’animació amb la tècnica del stop-motion i per la producció de la pel·lícula on 
l’ordinador serà l’eina essencial per poder executar aquestes activitats, així com també 
s’utilitzarà en l’ activitat de reforç que han de descobrir la tècnica d’animació de les tres 
pel·lícules proposades i per l’activitat d’ampliació on han d’investigar sobre la pel·lícula “Viatge 
a la Lluna”. Per altra banda, també es treballarà aquesta competència, pel fet de buscar, 
seleccionar i processar qualsevol tipus d’informació transmesa oralment, per escrit, de manera 
digital o per mitjans audiovisuals per poder resoldre les diferents activitats que se’ls 
proporciona.  

Competència d’aprendre- a aprendre: es treballarà amb la resolució dels exercicis tant 
individuals com col·lectius, desenvolupant les habilitats per conduir el propi aprenentatge amb 
una actitud positiva envers aquest, col·laborant amb els companys del grup i tenir la capacitat 
per escolar les opinions dels altres.  

Competència d’autonomia i iniciativa personal: A partir de totes les activitats a realitzar, els 
alumnes han de treballar amb autonomia, han de saber elegir amb criteri propi la millor solució, 
afrontar els problemes així com desenvolupar els projectes col·lectius, com ara la creació de 
l’animació i la pel·lícula, amb creativitat, imaginació, responsabilitat, portar endavant les accions 
preses en grup, assumir riscos i aprendre d’aquest. 

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic: L’exposició del museu permet 
que siguin conscients i comprenguin els avenços tecnològics que han fet possible aquest art 
tan fascinant com és el cinema. A través d’aquest vegin la influència en la vida de les persones 
i en la societat en la qual vivim. A més a més, amb la realització del film, permet que els 
alumnes s’apropin i es posin a la pell dels diferents equips que formen part del muntatge d’una 
pel·lícula, que es trobin amb dificultats i situacions on hagin d’aprendre decisions. 

Competència social i ciutadana: Mitjançant les activitats en equip s’haurà d’actuar amb una 
actitud constructiva i democràtica, valorant i respectant les diferents opinions dels membres del 
grup, sempre responsabilitzant-se de les eleccions i decisions adoptades. Fins i tot, la visita 
també farà reflexionar i comprendre la realitat social en què es viu i l’evolució de la nostra 
societat. 

9.2.4 Activitat de reforç 

Gràcies a la visita al museu has pogut conèixer les tres tècniques d’animació. Descobreix quina 
tècnica s’ha utilitzat pel muntatge d’aquestes pel·lícules i relaciona cada una d’elles amb el seu 
funcionament. 
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Animació plana 

 

 

 

 

Animació en volum 

 

 

 

 

   

Animació per ordinador 

 

 

 

 

 

9.2.5 Activitat d’ampliació 

Investiga sobre la pel·lícula Viatge a la lluna, una de les més importants creacions 
cinematogràfiques de Georges Méliès. 

https://www.youtube.com/watch?v=dxB2x9QzXb0&feature=fvwrel 

Un cop observada la pel·lícula, elabora la fitxa tècnica, descriu la sinopsi i detalla les diferents 
tècniques que s’han utilitzat per la realització del film. 

9.2.6 Temporització 

A la següent taula s’especifica la temporització de les activitats plantejades anteriors, durant i 
posteriors a la visita al museu del cinema- col·lecció Tomàs Mallol de Girona. 

Les activitats prèvies i posteriors a la sortida es realitzaran a classe, a l’aula d’informàtica, 
excepte l’últim apartat 1.2 de la tasca posterior que en ser una activitat individual, s’elaborarà a 
casa com a deures, per això no s’ha comptat el temps estimat per fer-la. 

Al mateix passa amb les activitats de reforç i d’ampliació, les quals també es realitzaran 
individualment com a exercicis per fer a casa. Aquestes però, no es detallen a la taula de 
temporització, ja que són activitats opcionals a executar, a no ser que el professor dicti el 
contrari en algun dels casos. 

 

 

 

es fa a partir d’un 
programa 3D, primer de 

tot es modelen els 
personatges i els diferents 

objectes, llavors es fa 
l’animació i la texturització 

i finalment la 
renderització. 

 

Es tracta de fotografiar les 

imatges una per una, les 

quals quan es projecten a 

la pantalla 

consecutivament es crear 

l’efecte del moviment. 

Consta en dibuixar com a 

màxim cinc plans sobre 

làmines transparents que 

es sobreposen unes amb 

les altres. El primer pla i 

el segon són els que 

tenien moviment, els 

altres tres feien de fons 

escenogràfic.  
https://www.flickr.com/ph

otos/cavalleto/450058169

1 

 

 

 

https://www.flickr.com/photos/noti

onscapital/6682676393/ 

https://www.flickr.com/photos/ciaoch

anchou/5790255357/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dxB2x9QzXb0&feature=fvwrel
https://www.flickr.com/photos/cavalleto/4500581691
https://www.flickr.com/photos/cavalleto/4500581691
https://www.flickr.com/photos/cavalleto/4500581691
https://www.flickr.com/photos/notionscapital/6682676393/
https://www.flickr.com/photos/notionscapital/6682676393/
https://www.flickr.com/photos/ciaochanchou/5790255357/
https://www.flickr.com/photos/ciaochanchou/5790255357/
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Lloc Org.social Diversitat temps

Activitat 1: Qüetions teòriques prèvies a 

l'elaboració de l'animació
aula informàtica grup gran individual 20 min

Explicació de l'activitat 2 i formació de grups aula informàtica grup gran parelles 5 min

Activitat 2: crear una animació amb la tècnica stop-

motion
aula informàtica grup gran parelles 35 min

Acabar l'activitat 2 aula informàtica grup gran parelles 55 min

Explicació de la sortida i formació dels grups aula informàtica grup gran 5 min

Total d'hores 2 h

Descripció de l'activitat

Activitats prèvies

1

2

 

Taula 11: Temporització de les activitats prèvies a la sortida 

 

Lloc Org.social Diversitat temps

Anada al museu del cinema autobús 2 classes 15 min

Lliurament de la fitxa i explicació de les activitats museu 2 classes 10 min

Visita guiada i realització de les activitats museu 30 alumnes grups heterogenis 90 min

Acabar de realitzar les activitats al museu museu 30 alumnes grups heterogenis 45 min

Esmorzar a la plaça del Mercadal plaça 2 classes 30 min

Entrega de la fitxa plaça 2 classes 5 min

Tornada al centre autobús 2 classes 15 min

Total d'hores 3h i 30 min

Descripció de l'activitat

Sortida

3

 

Taula 12: Temporització de les activitats durant la sortida 

 

Lloc Org.social Diversitat temps

Explicació de l'activitat i lliurament del material aula informàtica grup gran 10 min

Activitat 1.1: Rodatge pel·lícula institut grup gran tot el grup 50 min

5 Acabar l'activitat 1.1 del rodatge de la pel·lícula institut grup gran tot el grup 60 min

Activitat 1.2: muntatge del film a casa individual

Activitat 1.3: Qüestions a casa individual

Total d'hores 2 h

4

Descripció de l'activitat

Activitats posteriors

 

Taula 13: Temporització de les activitats posteriors a la sortida 

 

9.2.7 Criteris d’avaluació 

Criteris d’avaluació específics 

 Analitzar la tècnica dels invents que hi ha hagut en cada moment històric. 

 Relacionar la tècnica de cada invent amb l’espectacle visual que produïa. 

 Comprendre la repercussió social que va tenir cada un d’aquests espectacles. 

 Elaborar fotografies en format digital, editar-les i modificar-ne el format. 
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 Crear la captura, l’edició i el muntatge d’un vídeo amb la integració de diferents elements 
(text, imatge, so) en un mateix contingut multimèdia a partir de la  tècnica d’animació stop-
motion. 

 Diferenciar, a partir del visionat de diferents films, les tècniques d’animació que hi ha hagut 
al llarg dels anys, començant per l’animació plana, passant per l’animació en volum i 
acabant per l’animació amb ordinador. 

 Adquirir el coneixement dels conceptes tècnics bàsics per la producció d’una pel·lícula. 
(diferents tipus de plans, angulacions, moviments, il·luminacions, muntatges i guió). 

 Realitzar la producció i el muntatge d’un curtmetratge. 

Criteris d’avaluació genèrics 

 Mostrar una bona coordinació entre els membres del grup i una actitud activa per realitzar 
l’activitat. 

 Presentar una actitud de respecte vers el patrimoni cultural del museu.  

 Emprendre activitats de manera creativa, originals amb interès i capacitat d’esforç utilitzant 
les noves tecnologies.  

 Expressar-se oralment o per escrit de manera coherent fent ús del llenguatge 
cinematogràfic i sense faltes ortogràfiques. 

 

El percentatge de la nota que s’aplica a les activitats proposades s’ha distribuït de la següent 
manera: 

La fitxa d’activitats a resoldre durant la visita al museu (25%). 

Les activitats prèvies a la sortida (15%). 

Les activitats posteriors a la sortida (10%). 

La realització de l’activitat de reforç o d’ampliació incrementarà un 1 punt a la nota final de la 
fitxa a executar en el museu. 

 

 

El total d’aquesta nota representa un 50 % de la nota final de la unitat didàctica: creacions 
multimèdia. 

Activitats prèvies a la sortida 

Activitat Repartiment puntuació Total puntuació

1 Per cada resposta correcte (0,25 punts) 2 punts

2
L'animació realitzada amb la tècnica de stop-motion s'avaluarà 

segona la rúbrica (taula 4 de l'annex) 8 punts

Activitat prèvia

10 punts     
 Taula 14: Avaluació activitats prèvies a la sortida 

 

 

 

Nota total= (fitxa museu + activitat de reforç o ampliació) *0,25 + activitat prèvia *0,15 + 
activitat posterior *0,10 
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Activitats durant la sortida 

Activitat Repartiment puntuació Total puntuació

1 Identificació correcta per cada invent (0,10 punts)

Per cada explicació correcta del funcionament (0,20 punts)

Per la resposta correcta de la primera pregunta (0,50 punts)

Per la reposta correcta de la segona pregunta (0,50 punts)

Per la resposta correcta de la primera pregunta (0,25 punts)

Per la resposta correcta de la segona pregunta (0,25 punts)

4 Per cada buit omplert correctament (0,125 punts) 1 punt

Per la resposta correcta de la primera pregunta (0,25 punts)

Per la resposta correcta de la segona pregunta (0,25 punts)

Per la resposta correcta de la tercera pregunta (0,50 punts)

Si s'ha explicat correctament (1 punts)

Si s'ha explicat parcialment bé (0,50 punts)

7 Per cada respota correcta a les difrents preguntes (0,20 punts) 1 punt

Per la resposta correcta de la primera pregunta (0,50 punts)

Per la resposta correcta de la segona pregunta (0,50 punts)

Si anomena tres tècniques (1 punt)

Si anomena dos tècniques (0,60 punts)

Si anomena una tècnica (0,30 punts)

Si s'ha explicat correctament (1 punts)

Si s'ha explicat parcialment bé (0,50 punts)

1,50 punt

0,50 punt3

5 1 punt

8 1 punt

1 punt

10 punts      

2 1 punt

1 punt6

1 punt9

10

Taula 15: Avaluació de la fitxa al museu 

Activitats posteriors a la sortida 

Activitat Repartiment puntuació Total puntuació

1.1
La producció del film s'avaluarà segons la rúbrica (taula 5 de 

l'annex)
4 punts

1.2 Per la realització del muntatge del curtmetratge (3 punts) 3 punts

1.3
Per cada resposta a les diferents preguntes plantejades (0,30 

punts) 3 punts

10 punts     
Taula 16: Avaluació activitats posteriors a la sortida 

Activitat de reforç 

Activitat Repartiment puntuació Total puntuació

Per cada tècnica relacionada correctament amb la pel·lícula  (0,16 

punts)

Per cada tècnica relacionada correctament amb el seu 

funcionament (0,16 punts)

1 1 punt

 Taula 17: Avaluació activitat de reforç 

Aquest és un punt extra que suma a la nota obtinguda de la fitxa realitzada al museu. 
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Activitat d’ampliació 

Activitat Repartiment puntuació Total puntuació

Si apareixen tots els apartats de la fitxa tècnica i aquests s'han 

omplert correctament (0,25 punts)

Si s'ha fet una bon redactat de la sinopsi i sense faltes ortogràfiques 

(0,25 punts)

Si s'ha fet referència a 3-4 tècniques (0,5 punts)                           Si 

s'ha fet referència a 1-2 tècniques (0,25 punts)

1 punt1

 Taula 18: Avaluació activitat d’ampliació 

Aquest és un punt extra que suma a la nota obtinguda de la fitxa realitzada al museu. 

9.2.8 Atenció a la diversitat 

L’optativa de 4t d’ESO a l’Institut de pràctiques s’ha dividit en dos grups de quinze persones 
aproximadament segons el seu nivell de rendiment acadèmic. Des de l’equip docent, se’ls ha 
segregat perquè ja s’han esgotat les mesures ordinàries per incloure’ls dins del grup classe. 
Per tant, ens trobem amb una classe on hi ha un bon nivell d’aprenentatge i una altra amb un 
nivell més baix. 

Les activitats formulades que s’han d’efectuar abans de la visita al museu del cinema són 
activitats individuals i per parelles. Aquestes parelles les crearà el professor, com ell cregui 
convenient i pensi que la unió entre aquells dos membres portarà a l’elaboració d’un bon 
treball. 

En canvi, la primera part de l’activitat posterior a la visita, on els alumnes han de realitzar un 
film es farà amb tot el grup-classe. S’establiran uns rols, però aquesta vegada, cada estudiant 
se li donarà llibertat per escollir el que més li convingui, se’ls deixarà l’oportunitat de treballar i 
participar segons les seves preferències, interessos i potencial. Es tracta que tots facin un bon 
muntatge, que sàpiguen planificar-se i que aconsegueixin tenir una bona organització amb tot 
el grup- classe. 

La segona part, s’executarà individualment, és però una tasca multinivell per tal d’atendre la 
diversitat, serveix perquè la puguin elaborar tots els alumnes de l’aula, sense exclusió pel seu 
nivell d’habilitats i cadascú pugui aportar la seva creativitat i opinió pròpia. 

Pel que fa les activitats a realitzar durant la visita al museu, es barrejaran les dues classes per 
tal de formar grups heterogenis segons el rendiment acadèmic i així fomentar la inclusió. 
D’aquesta manera, un alumne amb un nivell d’aprenentatge més elevat té l’oportunitat de 
transmetre els continguts que no han quedat ben entesos per la resta del grup, fet que implica 
tenir els coneixements clars i molt ben ordenats, saber expressar-se i comunicar-se 
correctament i adonar-se de les seves limitacions. Pot ser també l’encarregat d’organitzar i fer 
una bona planificació de les tasques a executar.  

I els estudiants amb un nivell més baix, també surten enfortits, el fet de rebre  la informació a 
través d’un company del grup li serà més fàcil per comprendre el contingut, ja que aquest 
utilitzarà un vocabulari i una forma d’expressar-se propera a ell. A més a més, aquest tipus 
d’alumne adquirirà millors hàbits ja que empès per un altre estudiant més exigent i meticulós fa 
que aquest adopti actituds més positives. 

En tot moment el professor facilitarà, guiarà, orientarà a qualsevol dels grups que tingui 
dificultats i necessiti ajuda per resoldre la tasca que li ha sigut encomanda.  

9.2.9 Bibliografia i webgrafia complementaria 

Tota la informació sobre el Museu del cinema- Col·lecció Tomàs Mallol de Girona (horaris, 
tarifes, les seves exposicions, el serveis educatiu, activitats, cursos, etc). 
http://www.museudelcinema.cat/cat/index.php 
 
 

http://www.museudelcinema.cat/cat/index.php
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La història del precinema, aquells invents que van fer possible la invenció del 7è art. 
http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/cineprecine.htm 
 
Els tipus d’animació que existeixen, els inicis de l’animació stop- motion i com crear-ne una. 
https://sites.google.com/site/conductastopmotion/los-inicios-del-stop-motion 

Com realitzar un curtmetratge 
http://www.exabrupto.cat/cine-i-documental-per-adolescents/ 
 
Conceptes bàsics del llenguatge cinematogràfic 
http://fundacionlumiere.org/17/09/2013/aula-de-cine-conceptos-basicos-del-lenguaje-
cinematografico/ 
 
Els diferents elements que el llenguatge audiovisual utilitza com a mitjà d’expressió. 
http://www.mariapinto.es/alfamedia/cine/lenguaje.htm 
 
Informació sobre la Filmotèca de Catalunya (exposició, servei educatiu, programació,etc). 
http://www.filmoteca.cat/web/es/la-filmoteca/publicacions/dossiers/el-cinema-dins-el-cinema 
 

9.2.10 Solucions de les activitats proposades 
 
Activitats prèvies a la visita al museu 

ACTIVITAT nº1 

1.1 Vídeos, imatges, música, etc. 

      Abans d’editar el vídeo. 

      Formant col·leccions.   

1.2 Col·locar de manera ordenada les diferents peces que la pel·lícula que hem de crear. A 
més a més, a cada peça s’hi poden afegir textos, transicions, etc. 

1.3 Cada una de les peces que s’impressionen sobre una pel·lícula negativa cinematogràfica. 
Una pel·lícula té 24 fotogrames per segon. 

1.4 La forma amb la qual una seqüència s’uneix a una altra. 

1.5 El format amb què el gravarem, la resolució de la imatge en la pantalla, la qualitat, i per tant 
la mida del fitxer. 

1.6 Format mpg. 

ACTIVITAT nº2 

Si es treballa amb el Windows, aquest incorpora un programa d’edició de vídeo, Windows 
Movie Maker. 

Si es treballa amb el Linux, s’utilitzarà una aplicació molt similar que és el Kdenlive. 

Aquesta activitat els alumnes la poden fer de múltiples maneres. Cada parella la realitzarà en 
funció de la seva imaginació i creativitat. S’avaluarà segons la rúbrica (taula 4 de l’annex). 

Activitats durant la visita al museu 

ACTIVITAT nº1 

Taumatrop: consisteix en un cercle o rectangle de cartró, dibuixat per les dues cares i subjectat 
als extrems per uns fils, de manera que si es fa girar ràpidament, i gràcies a l’efecte phi, la 
barreja d’impressions que deixen els dos dibuixos fan que l’espectador en vegi un tercer, 
complet, amb la unió de les dues parts. 

http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/cineprecine.htm
https://sites.google.com/site/conductastopmotion/los-inicios-del-stop-motion
http://www.exabrupto.cat/cine-i-documental-per-adolescents/
http://fundacionlumiere.org/17/09/2013/aula-de-cine-conceptos-basicos-del-lenguaje-cinematografico/
http://fundacionlumiere.org/17/09/2013/aula-de-cine-conceptos-basicos-del-lenguaje-cinematografico/
http://www.mariapinto.es/alfamedia/cine/lenguaje.htm
http://www.filmoteca.cat/web/es/la-filmoteca/publicacions/dossiers/el-cinema-dins-el-cinema
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Fenaquistoscopi: Permetia sintetitzar una sèrie de dibuixos amb la descomposició d’uns 
moviments mitjançant un disc que funcionava d’obturador amb tantes ranures com dibuixos hi 
havia. Fent girar el disc a gran velocitat, l’obturador impedeix veure el canvi d’un dibuix a l’altre i 
sembla que les imatges prenguin moviment. 

Zoòtrop: Estava inspirat amb el fenaquistoscopi, però amb l’avantatge que la imatge en 
moviment podia ser observada per més persones alhora. Els dibuixos se situaven en unes 
bandes de paper longitudinal i es col·locaven a l’interior d’un tambor de metall o cartró amb 
diverses ranures verticals a través de les quals s’havia de mirar mentre girava . 

Praxinoscopi: Semblant el zoòtrop, però les ranures del tambor són substituïdes per miralls 
col·locats al seu interior, miralls que reflectien les imatges de la banda, donant una sensació de 
moviment menys sobtat i més lluminós, ja que s’eliminava el temps d’obturació. 

Teatre òptic: Permetia la projecció d’històries animades pintades a mà sobre plaques 
semirígides transparents, les quals eren encastades dins una banda de tela flexible de llargada 
variada. Aquesta banda, tenia perforacions entre placa i placa per al seu arrossegament i 
s’enrotllava dins una bobina moguda a mà. Les imatges d’aquesta banda eren projectades a la 
pantalla gràcies a la llum d’una llanterna màgica i d’uns miralls inspirats en el praxinoscopi. Una 
altra llanterna projectava en la pantalla una imatge fixa que feia la funció de decorat de fons. 

ACTIVITAT nº2 

Era un visor individual que permetia veure imatges d’una pel·lícula de 35 mil·límetres perforada 
que rodava a gran velocitat d’una manera contínua. 

El que li faltava per arribar al cinema era la projecció d’aquestes pel·lícules en una pantalla i el 
mecanisme d’arrossegament intermitent de la pel·lícula. 

ACTIVITAT nº3 

Els germans Lumière a final del 1894 

El cinematògraf 

ACTIVITAT nº4 

Cronografia, placa de vidre, cel·luloide fotosensible. 

Mudes, piano, orquestra, fixa, setze. 

ACTIVITAT nº5 

Projector de cinema Nic 

Públic infantil 

Era una joguina cinematogràfica, consistia en una projector d’imatges dibuixades 
horitzontalment en dues línies sobre una banda de paper vegetal o translúcid. Cada una 
corresponia a una part del moviment. Quan es feia girar la maneta, un mecanisme arrossegava 
la banda i l’alternança en la projecció i a l’obturador s’aconseguia projectar imatges animades 
amb un sistema molt simple. 

ACTIVITAT nº6 

Quan l’ull humà deixa d’observar una imatge, aquesta encara es manté latent en la retina per 
uns instants. 

Efecte phi 

ACTIVITAT nº7 

El fonògraf.  



El Museu del Cinema com una activitat d’ensenyament- aprenentatge de l’assignatura de Tecnologia 
49 

Edison 1877.  

Volia enregistrar i reproduir so, però va tenir greus problemes de sincronia.  

Una nova tècnica va permetre enregistrar el so del film directament sobre la mateixa pel·lícula 
de cel·luloide al 1927.  

The Jazz Singer. 

ACTIVITAT nº8 

Les pel·lícules de Lumière representaven la realitat quotidiana. El que més els importava era 
l’aspecte tècnic del cinema i deixaven de banda el possible argument. En canvi els films de 
George Méliès tenien una capacitat més expressiva i comunicativa del cinema. 

El seu descobriment va ser el trucatge cinematogràfic, que va fer possible un cinema de màgia 
i fantasia. 

ACTIVITAT nº9 

Es descobreix la força expressiva del primer pla. Una acció pot explicar-se en varis plans i 
permet mostrar dos accions en paral·lel i fer el flashback, el qual transporta el passat. 

El color i més tard les grans pantalles panoràmiques on la imatge ocupa casi tot el camp de 
visió dels espectadors, són mitjans tècnics que donen més possibilitats expressives al cine. 

ACTIVITAT nº10 

Els dibuixos tant a la part de dalt com a baix han de ser molt semblants i han d’estar col·locats 
exactament un sota l’altre per tal que quan es projectin donin la sensació de moviment amb el 
petit canvi que es produeix en el dibuix. 

 
Activitats posteriors a la visita al museu 
 
ACTIVITAT nº1 

1.1 És una activitat molt oberta, la qual no té una única solució. S’avaluarà segons la rúbrica 
(taula 5 de l’annex). 

1.2 Es pot realitzar de diverses maneres, segons el criteri de cada estudiant.  

1.3 La resposta de cada una de les preguntes dependrà de la manera com s’hagi fet el rodatge 
del film. 

 
Activitat de reforç 
 
Animació plana, “Bamby”, consta en dibuixar com a màxim cinc plans sobre làmines 
transparents que es sobreposen unes amb les altres. El primer pla i el segon són els que tenien 
moviment, els altres tres feien de fons escenogràfic. 

Animació en volum, “Mary and Max”, es tracta de fotografiar les imatges una per una, les quals 
quan es projecten a la pantalla consecutivament es crear l’efecte del moviment. 

Animació per ordinador, “Toy story”, es fa a partir d’un programa 3D, primer de tot es modelen 
els personatges i els diferents objectes, llavors es fa l’animació i la texturització i finalment la 
renderització.   

Activitat d’ampliació 
 
Fitxa tècnica: 
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Titol: Le Voyage dans la lune 

Duració: 14 minuts 

Any: 1902 

País: França 

Gènere: Ciència ficció, fantasia 

Director: George Méliès 

Guió: George Méliès 

Fotografia: Michaut, Lucien Tainguy 

Música: Pel·lícula muda 

Intèrprets: Bleuette Bernon, Henri Delannoy, Jeanne d’Alcy 

Productora: Star Film 

Sinopsi: Un equip de científics intenten convèncer a unes quantes persones perquè formin part 
de l’equip d’exploració que ha d’anar a la Lluna. Una vegada aquests ho accepten construeixen 
una nau espacial perquè sis astronautes puguin realitzar el viatge. Una cop arribats estan tan 
cansats que es posen a dormir i són observats per les estrelles i altres planetes. Però després 
es produeix una gran tempesta de neu que obliga els astronautes a dormir en una cova. Un fet 
provoca que els astronautes hagin de marxar ràpidament. I en el viatge de tornada cauen sobre 
l’oceà del qual han de ser rescatats. 

Tècnica: Tota la pel·lícula és un pla general amb la càmera fixa. Només hi ha un primer pla, 
però no és la càmera la que s’aproxima, sinó la lluna que s’aproxima a la càmera. Els decorats 
són tan tridimensionals com dibuixats i abunden tot tipus de trucs, com les desaparicions i la 
doble exposició quan es veu aparèixer les estrelles. També es mou l’escenari per donar la 
sensació de moviment i sobreimpressions, impressionant dues vegades el negatiu amb tomes 
diferents. 

 

10.  Resultats esperats 

Tal i com comentava a la introducció del treball, l’institut on he fet les pràctiques, els alumnes 
no feien cap sortida des de l’àrea de tecnologia, per això es va pensar proposar una sortida al 
final del cicle de primer i segon d’ESO. 

Aquest any no s’ha pogut portar a terme la visita al museu, a causa de les poques sessions de 
classe que faltaven per a acabar el curs i a més a més, l’equip docent ja tenia planificada la 
programació del curs escolar. 

No obstant, s’espera que de cares al pròxim any, els professors tinguin en compte aquesta 
possible opció i la proposin a una reunió del consell escolar. Perquè a partir de la visita al 
museu del cinema- col·lecció Tomàs Mallol de Girona, s’espera que els alumnes: 

 Millorin la seva capacitat de treballar cooperativament i per tant una millor cohesió amb 
els diferents companys de classe i professors. 

 Prenguin consciència de valorar el patrimoni cultural del país i el seu passat històric. 

 Millorin l’aprenentatge dels continguts treballats a l’aula, ja sigui ampliant-los o 
reforçant-los, a partir d’un aprenentatge més significatiu i proper a l’alumnat. 

 Millorin les seves actituds i comportament. 

 Agafin més interès i curiositat per la matèria. 



El Museu del Cinema com una activitat d’ensenyament- aprenentatge de l’assignatura de Tecnologia 
51 

11.  Conclusions 

Tal i com comentava a l’inici del treball la idea va sorgir pel fet que a l’Institut de pràctiques, no 
es feia cap sortida en l’ensenyament secundari obligatori des de la matèria de tecnologia i vaig 
creure que seria un bona estratègia didàctica a desenvolupar. Perquè una sortida escolar ben 
organitzada i planificada detalladament és molt satisfactòria i dóna bons resultats. És una 
experiència significativa per a l’estudiant per l’èxit del seu aprenentatge. A més, és una ocasió 
per observar el comportament de cada alumne i per detectar desigualtats. Permeten ser l’inici 
per posar solució al problema sorgit.  

Primerament, vaig començar a establir els objectius d’aquest treball final de màster, els quals 
els he complert desenvolupant cada un dels apartats al llarg del treball. Planificar una visita al 
museu del cinema de Girona pels cursos de 2n i 4t de la ESO, elaborant un material didàctic 
per l’alumnat amb activitats prèvies, durant i posteriors a la visita i un material didàctic pel 
professorat amb els objectius, els continguts, les competències bàsiques treballades, els criteris 
d’avaluació i activitats de reforç i d’ampliació, atenent sempre a la diversitat de l’alumnat. 

Tots aquests apartats són fonamentals que apareguin en el material didàctic si es vol realitzar 
una sortida escolar productiva. Cal que el material de l’alumnat, la fitxa de les activitats a 
realitzar al museu sigui atractiva per ells, fàcil de manejar, entenedora, que tinguin clara la 
puntuació de cada una de les activitats i apostar perquè aquestes siguin interactives i puguin 
treballar en equip. Per altra banda, també és important que el material del docent, tingui ben 
definits els objectius, els continguts, les competències, els criteris d’avaluació i que els 
comparteixi amb l’alumnat És una forma que els nois i noies sàpiguen el perquè fan aquella 
activitat i perquè els serveix,  ja que moltes vegades s’ho qüestionen. Pel professor en canvi, és 
una pauta  a seguir en tot moment, una guia molt útil i facilitadora, que li permet ser rigorós i 
objectiu a l’hora de puntuar.  

És doncs, important i necessari disposar d’una guia didàctica d’excel·lent qualitat. Per 
aconseguir això cal prèviament realitzar visites al museu, per conèixer els diferents objectes 
que s’hi exposen. Només d’aquesta manera serà una sortida profitosa pels alumnes. Però això 
requereix un esforç i sobretot disposar de temps. I el darrer aspecte és el que manca moltes 
vegades en la majoria dels professors. 

Jo he pogut fer vàries visites al museu del cinema, abans de començar el treball i també he 
tingut l’oportunitat d’incorporar-me en algun grup escolar que venia a veure l’exposició. Gràcies 
a això, m’he fet a la idea de la manera que tenien de treballar, i el que he observat és que 
simplement realitzaven la visita guiada al museu sense fer cap activitat durant aquesta.  

Per altra banda, ha sigut necessari pel desenvolupament del treball aplicar molts dels 
conceptes estudiats a l’assignatura de complements i d’aprenentatge de la tecnologia I i Ia del 
màster, on havíem programat unitats didàctiques i  havíem realitzat sortides escolars per dur a 
terme en els cursos de secundària obligatòria, així com també a l’assignatura d’organització per 
conèixer la normativa de les sortides. Per tant, gràcies a la suma de tots aquests conceptes 
apresos m’ha servit de gran utilitat per l’elaboració d’aquest treball final de màster, el qual 
també pot ser d’utilitat al servei educatiu del museu del cinema, i per despertar l’interès als 
docents de l’àrea de tecnologia dels diferents centres per poder aplicar aquesta sortida a la 
seva programació.     
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