
 

–

 
 

CONTACTE 
Patricia Egea Simón 
Directora i Coordinadora 
Telf. 655 96 87 30 
Email: info@lacuartapared.es 
Facebook: la cuarta pared - Castelldefels 
Instagram: lacuartapared_castelldefels 



 

 
Aquest taller pretén plantejar un repte als alumnes: "Ser capaços d'explicar una 
història amb imatges en moviment". 
 
És un aprenentatge basat en el desenvolupament de projectes amb els quals, els 
alumnes ho hauran d'aprendre al mateix temps que realitzen les activitats. És un 
aprenentatge pràctic, en el qual ells mateixos podran decidir en quin lloc prefereixen 
estar, davant o darrere de càmera. Taller de Cinema, és una fusió entre la interpretació 
davant de càmera i cinema (Direcció, creació d'un guió, llums, so, càmera ...). 
 

 

 

 



 
- Descobrir d'una manera lúdica el món del cinema. 
- Potenciar la integració en el grup 
- Conèixer cada un dels processos de creació d'una pel·lícula. 
- Deduir què hi ha darrere de la ficció i conèixer les eines amb què es construeix. 
- Desenvolupar la capacitat de creació. Des de la idea d'una història fins a la seva 
finalització a la pantalla. 
- Experimentar creant petites peces audiovisuals amb una narrativa cinematogràfica. 
- Aprendre a treballar individualment, en parella i en grup. 
- Adquirir coneixements tècnics i termes bàsics de la dansa. 
- Superar les pròpies limitacions. 
- Educar la sensibilitat, la creativitat i la imaginació. 
- Aconseguir un espai d'aprenentatge i alhora lúdic. 
- PARTICIPAR EN UN PROJECTE COMÚ . 

 
 

 
En aquest taller es treballaran aspectes que recorren tots els processos de creació i 
producció d'una pel·lícula, curtmetratge o sèrie. Des de la part creativa, com la recerca 
de la idea, escriptura del guió, direcció d'actors, a la part més tècnica com és el propi 
rodatge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Els continguts a treballar durant el taller s'adaptaran al tipus d'alumnat i edats:  
 
-Fonaments de la direcció cinematogràfica: tipus de pla, angulació, moviment ... 
- Aprenentatge del vocabulari cinematogràfic bàsic 
- Anàlisi fílmic. 
- Els Gèneres Cinematogràfics. 
- L'Escriptura de guió 
- Creació d'Storyboard. 
- Planificació. 
- La Direcció d'Actors 
- El Muntatge 
- Direcció de fotografia 
- Direcció d'Art 
- Producció 
- Interpretació 
 

 
 
 

 
Tot i que el professorat està compost per professionals de l'àmbit cinematogràfic en 
actiu aquest taller no està orientat cap a la formació de petits professionals, es tracta 
d'un taller que pretén aproximar els nens i joves al procés de creació cinematogràfica 
de forma transversal mitjançant el descobriment.  
 
De la mateixa manera que pretén desenvolupar el talent i les capacitats i inquietuds 
dels alumnes pel que fa al fet cinematogràfic. 
Els professors són especialistes en diverses àrees del cinema i la interpretació es 
distribuiran entre les diverses àrees de coneixement. 



 
 
Les classes de guió, direcció o direcció d'art, parteixen de la unió de les habilitats 
creatives, narratives i plàstiques. 
 
L'anàlisi fílmica és una de les bases sobre les quals s'assenta aquest taller que pretén 
que de forma crítica els alumnes puguin analitzar els diferents elements que 
componen un film i deduir que hi ha darrere d'aquest resultat final. 
 
En l'aspecte tècnic, els alumnes podran aprendre el maneig de les eines bàsiques per a 
la producció cinematogràfica que es posarà a la seva disposició sota la tutela dels 
professors.  
 
Les classes d'interpretació estan orientades al desenvolupament de l'expressió 
corporal, expressió en públic, creació de personatges a partir d'ells mateixos, tot des 
d'un ambient lúdic, sense pressions. A través d'una sèrie d'exercicis podran perdre la 
por a la càmera i jugar a crear aquests personatges davant seu. 
 
Segons el grup i les edats dels continguts a treballar i els diferents processos 
s'adaptaran en funció del seu desenvolupament cognitiu. 
 

 
 
 

 

 

 

 



 
- Tota aquesta metodologia programada es pot veure subjecta a variacions segons el 
grup d'alumnes amb qui es treballi. Aquesta programació s'adapta als grups d'edat o 
inquietuds particulars de cada grup.  
 
- Es convenient que els grups no siguin massa nombrosos per poder dur a terme 
aquesta metodologia (10/15 alumnes). 
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Hi haurà una persona responsable i coordinadora d’aquesta activitat extraescolar, que 
conjuntament amb el professor i/o professors de taller de cinema valorarà i durà a 
terme el seguiment i procés de cadascun dels grups, així com el contacte i relació amb 
el AMPA i/o centre corresponent. 
 
Els professors i responsable es reuniran com a mínim una vegada al mes. I depenent de 
si hi ha incidències, temes a resoldre, o moments de l’activitat de més treball es 
reuniran amb més intensitat. 
 
La responsable serà la Patricia Egea Simón, directora i coordinadora de les activitats de 
La Cuarta Pared. El seu objectiu principal es que cadascun dels grups pugui treballar de 
la mateixa manera que es fa a la pròpia escola (La cuarta pared - Escola d'arts 
escèniques i audiovisuals). 
 
Els professors són membres i professors de La Cuarta Pared, i tenen experiència en 
impartir classes de cinema, interpretació i en activitats de lleure amb nens. Son 
professionals de la matèria en actiu, i a part de impartir classes, treballen en projectes 
cinematogràfics.  
 
Un cop finalitzat el curs i durant el mateix es contrastaran els objectius plantejats al 
inici amb els objectius aconseguits. D'aquesta manera obtindrem una valoració fidel i 
sense enganys. 
 
També realitzarem aquest tipus de valoració amb aquells objectius específics que 
puguin haver sorgit durant el curs. 
 
Tot això ens permetrà prendre consciència del que hem aconseguit, del que no hem 
aconseguit i del que es podria haver aconseguit. 
 
Si els objectius proposats no s'han aconseguit intentarem descobrir per què i intentar 
solucionar-ho, en el moment si encara estem en curs escolar i si no és així per eradicar 
problemes i millorar en el futur. 
 



 
 
El lloc de treball ha de ser agradable i espaiós. Un bon lloc en el qual realitzar el taller 
de cinema seria un espai ampli, en què el jove o el nen es pugui moure sense 
dificultats, on no hi hagi massa objectes que puguin despistar, que no es relacioni amb 
activitats totalment contràries al taller, que no pateixi interrupcions de persones o 
sorolls exteriors, sobre tot a l'hora de filmar. 
 
Si per circumstàncies del centre això no és possible ens podem adaptar a una classe 
gran, però hauríem d’apartar cadires i objectes per deixar un espai considerable buit.  
 
 

 
 
Nosaltres aportem tot el material audiovisual: focus, micròfons, reflectors. Si l'escola 
disposés d'una càmera pròpia seria genial, si no portaríem la nostra.  
 

https://vimeo.com/278826926 
https://vimeo.com/280481664 
https://vimeo.com/282083674 
https://vimeo.com/282258002 
https://www.youtube.com/watch?v=Fv3J67NL6iw  
https://www.youtube.com/watch?v=6MSm19WuzK8&t=1s 
https://www.youtube.com/watch?v=fih_L1XJqmo&t=4s 
https://www.youtube.com/watch?v=5RTam3pZPoE&t=27s 
 


