
 

Divendres 28 

TALLERS  PER CURSOS 

 C. Inicial va a l’auditori 

 Tallers d’ambientació de les classes i de 

l’escola 

PATI 

TALLERS  PER CURSOS 

 Tallers d’ambientació de les 

classes i de l’escola  

MIGDIA 

CLOENDA DE LES JORNADES 

LLUMS, CÀMERA, acció! 

PROJECCIÓ DE LA PEL·LÍCULA  
ELABORADA PER L’ALUMNAT   

OBERT A LES FAMÍLIES 

CLOENDA DE LES JORNADES 

Gran sessió de cinema 
OBERT A LES FAMÍLIES 

 

Lloc: Les aules de l’escola de l’Entorn 
 

14:55h: Entrada de l’alumnat a l’escola per les 

portes habituals i anirà directament a les aules. 

 

15:15h: Les famílies entraran a l’escola per les 

portes d’Ed Infantil i la rampa d’Ed Primària. 

Cada família pot anar a la sala (aula) que triï. 

 

15:30–16:30h:   La pel·lícula començarà a les 

15:30h puntualment. Un cop acabi el film, les 

famílies sortiran per la porta que han entrat. 

L’alumnat restarà a les respectives classes fins 

a l’hora d’acabament de l’horari escolar.  
 

EL  JOC DE LES BANDES SONORES 
Durant la setmana del 24-28 de febrer, pels 

altaveus de l’escola sonarà música de bandes 

sonores de pel·lícules, cada dia escoltareu una 

música diferent. Es tracta que tothom que 

vulgui escolti la música, ompli el formulari que 

es troba a la pàgina web de l’escola i endevini a 

quina pel·lícula pertany la música que ha sentit. 

 

LLUMS, CÀMERA, 

acció! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JORNADES 

 CULTURALS 

25-26-27 i 28 de febrer 



 

Dimarts 25 

ACTE INAUGURAL 
L’ESCOLA L’ENTORN VA AL CINEMA 
Cinemes Albéniz 

 

 9:15h: Marxem cap al 

cinema 

 10:15h: Inici de la pel·lícula 

 12:30h: Arribada a l’escola (aprox) 

MIGDIA 

TALLERS  PER CURSOS 

 EI, CI, CM: Explicació de l’organització 

de les Jornades Culturals (pel·lícules 

escollides, grups, tallers d’ambientació, 

decoració, acte de cloenda...). 

 CS: es quedarà a Girona i farà una visita 

al... 

 

Dimecres 26 

TALLERS  INTERNIVELLS 
 

 Aprenem sobre el cinema 

 Quines escenes farem?  

PATI 

TALLERS  INTERNIVELLS 
 

 Tallers de preparació de la gravació 

 Preparació de l’escena (papers, diàlegs, 

il·luminació...) 

MIGDIA 

TALLERS  INTERNIVELLS 

 Tallers de preparació de la gravació 

 Preparació de l’escena 

(papers, diàlegs, 

il·luminació...) 

Dijous 27 

TALLERS  INTERNIVELLS 
 

 Tallers de trucs de cinema  

 Preparació de l’escena  

PATI 

TALLERS  INTERNIVELLS 

 Tallers de trucs de cinema 

 Gravació de la filmació 

 

 

 

 

 

MIGDIA 

TALLERS  INTERNIVELLS 

 Tallers de trucs de cinema 

 Tallers d’efectes del cinema 

 Coavaluació del treball en equip 


