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1.  DESCRIPCIÓ 

 
Cada curs a l’escola la Sèquia, treballem un eix comú amb la idea de que tots 

pertanyem a una comunitat on cadascú pot afegir el seu granet de sorra, en funció 

de les seves possibilitats, per treballar un objectiu comú. 

El curs passat, 2017-2018, l’eix comú eren els oficis, i la classe de 4t B vam 

decidir que volíem ser productors de cinema. 

La classe de 4t B, en general, té una fascinació per la literatura fantàstica, els hi 

agrada molt el món de la màgia i estan molt engrescats amb la saga literària de 

Harry Potter. 

Arrel d’aquesta gran passió pels llibres de fantasia i aprofitant l’eix comú d’aquell 

curs, de mica en mica vam començar a realitzar una pel·lícula. Tots ens vam 

involucrar i va ser un gran projecte d’aula amb un producte final: la pel·lícula “Els 

7 carbons màgics”. 

  

  

El projecte pas a pas 
En línies generals, en el procés de creació de la pel·lícula vam seguir tres fases 

importants: 

 • La preproducció, que suposa tota la preparació i les gestions diverses per a 

iniciar el rodatge de la pel·lícula: 

– L’elaboració del guió, que inclou els diàlegs dels personatges i les accions que 

s’han de desenvolupar.  

– La selecció dels actors i de les actrius que interpretaran els papers de tots 

els personatges de la pel·lícula.  
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– La selecció de les localitzacions on es gravarà la pel·lícula. Calia decidir on 

es rodaran els exteriors, quins seran els decorats. Aquí, es va originar un gran 

debat.  

A partir d’aquí, va sorgir el dubte de com s’ho feien a les pel·lícules professionals, 

així és com vam descobrir la tècnica del “green screen” o “croma”, és una tècnica 

de postproducció i efectes visuals que consisteix en la substitució d'una font del 

mateix color (normalment algun dels colors primaris, en especial verd i blau) per 

imatges o vídeos, aconseguint d'aquesta forma una composició. 

Vam decidir aprendre i utilitzar aquesta tècnica a la nostra pel·lícula. Ja que, fent 

servir aquesta tècnica no feia falta gravar en exteriors, podíem  produir tota la 

pel·lícula a la mateixa aula. 

 

• La producció. En aquesta fase la tasca més important és el rodatge de la 

pel·lícula, i es fa realitat tot el que s’ha previst en la fase anterior, la preproducció. 

Cal, filmar les “preses” (una mateixa escena haurà de repetir-se tantes vegades 

com calgui fins que el director quedi satisfet del resultat). 

 

• La postproducció, en aquesta fase, vam decidir quin seria el programa més 

adient per editar la pel·lícula. Després d’analitzar uns quants, vam triar el 

“camtasia Studio 8” ja que era amb el que els alumnes podien treballar amb més 

facilitat i era el més entenedor. Així doncs alguns van buscar les diferents 

localitats de la pel·lícula en forma d’imatge i que servien de decorats, vam fer el 

muntatge en el programa editor de vídeo i finalment vam afegir els efectes 

especials i la música.  
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2.    OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT 

L’objectiu principal que es pretén aconseguir mitjançant la pel·lícula els set carbons 

màgics és millorar, la seva competència lingüística i comunicativa, tant a nivell oral 

com escrit. El fet que sigui el propi alumnat el que va preparar i redactar el guió de la 

pel·lícula els posa en situació i els exigeix un nivell de qualitat en la seva expressió. 

A més d’aquest objectiu, existeixen d’altres no menys importants, com són: 

• Augmentar les capacitats comunicatives i expressives de l’alumnat. 

• Facilitar situacions on l’alumnat sigui el protagonista real del seu procés 

d’aprenentatge, mitjançant la presa de decisions, la recerca d’informació i l’ús 

de les tecnologies de la informació. 

• El treball en equip 

• La millora en l’escenificació. 

• Aprendre a redactar guions de pel·lícules. 

• Apropar l’alumnat a les noves tecnologies.  

• Adquirir confiança en un mateix, treballar el respecte i la paciència. 
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3. COMPETÈNCIES BÀSIQUES TREBALLADES I 

ÀREES CURRICULARS INCLOSES 

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES PRÒPIES DE CADA ÀMBIT 
 
ÀMBIT LINGÜÍSTIC: és l’àmbit que és més present. Té incidència en la majoria de les 

seves dimensions: la comunicació oral , la comprensió lectora, l’expressió escrita  i la 

dimensió literària. 

 
 

ÀMBIT LINGÜÍSTIC  

Dimensió 
comunicació 

oral 
Dimensió 

comprensió lectora 
Dimensió 

expressió escrita 
Dimensió 
literària 

Dimensió 
plurilingüe i 
intercultural 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 

 
 
Competència 2. Produir textos orals de tipologia diversa adequats a la situació comunicativa. 
 
Competència 3. Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa, utilitat estratègies 
conversacionals. 
 
Competència 4. Llegir amb fluïdesa per comprendre textos de la vida quotidiana, dels mitjans 
de comunicació i escolars en diferents formats i suports. 
 
 
Competència 6. Utilitzar, per comprendre un text, l’estructura i el format de cada gènere textual 
i el component semàntic de les paraules i de les estructures morfosintàctiques més habituals. 
 
Competència 8. Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa i el destinatari. 
 
Competència 9. Produir textos de tipologies diverses amb un lèxic i estructura que s’adeqüin al 
tipus de text, a les intencions i al destinatari. 
 
Competència 10. Revisar el text per millorar-lo i tenir cura de la seva presentació formal en 
funció de la situació comunicativa. 
 
Competència 12. Crear textos amb recursos literaris per expressar sentiments, realitats i 
ficcions. 
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ÀMBIT DIGITAL:  Competència digital i tractament de la informació 

ÀMBIT DIGITAL 

Dimensió 
instruments i 
aplicacions 

Dimensió tractament de la 
informació i organització dels 

entorns digitals de treball i 
d’aprenentatge 

Dimensió 
comunicació 

interpersonal i 
col·laboració 

Dimensió 
hàbits, civisme i 
identitat digital 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 
 

Competència 2. Utilitzar les funcions bàsiques de les aplicacions d’edició de textos, tractament 
de dades numèriques i presentacions multimèdia. 
 
Competència 3. Utilitzar programes i aplicacions de creació de dibuix i edició d’imatge fixa, so i 
imatge en moviment. 
 
Competència 4. Cercar, contrastar i seleccionar informació digital tot considerant diverses fonts 
i entorns digitals. 
 
 

ÀMBIT DE CONEIXEMENT DEL MEDI:  

ÀMBIT DE CONEIXEMENT DEL MEDI 

Dimensió món actual Dimensió salut i 
equilibri personal 

Dimensió tecnologia i 
vida quotidiana 

Dimensió 
ciutadania 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 
 
Competència 9. Utilitzar materials de manera eficient amb coneixements científics i criteris 
tecnològics, per resoldre situacions quotidianes. 
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ÀMBIT D’EDUCACIÓ EN VALORS: Té incidència en totes les seves dimensions 

(personal, interpersonal i social). 

ÀMBIT D’EDUCACIÓ EN VALORS 

Dimensió personal Dimensió interpersonal Dimensió social 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 
 

 

Competència 1. Actuar amb autonomia en la presa de decisions i assumir la responsabilitat 
dels propis actes. 

Competència 2. Desenvolupar habilitats per fer front als canvis i al es dificultats i per assolir un 
benestar personal. 

Competència 4 Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves idees, 
opcions, creences i les cultures que les conformen. 

Competència 5. Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació en les relacions entre les 
persones. 

Competència 6. Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el compromís 
personal i les actituds de convivència. 

 
 
 
ÀMBIT ARTÍSTIC:  
 

ÀMBIT ARTÍSTIC 

Dimensió percepció, comprensió i 
valoració 

Dimensió interpretació i 
producció 

Dimensió imaginació i 
creativitat 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 
 
Competència 2. Utilitzar elements bàsiques dels llenguatges visual, corporal i musical i 

estratègies per comprendre i apreciar les produccions artístiques. 

 

Competència 4. Comprendre i valorar elements significatius de la contemporaneïtat artística. 

 

Competència 5. Emprar elements bàsics del llenguatge visual amb tècniques i eines artístiques 

per expressar-se i comunicar-se. 
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Competència 7. Emprar els elements i recursos bàsics del llenguatge escènic per expressar-se, 

interpretar i comunicar.  

 

Competència 9. Dissenyar i realitzar projectes i produccions artístiques multidisciplinàries. 

 
 
 
APRENDRE A APRENDRE:  
 

ÀMBIT D’APRENDRE A APRENDRE 

Dimensió autoconeixement 
respecte de l’aprenentatge 

Dimensió 
aprenentatge 

individual 

Dimensió 
aprenentatge en 

grup 

Dimensió actitud 
positiva envers 
l’aprenentatge 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

 
Competència 5. Utilitzar la interacció i les tècniques d’aprenentatge en grup. 
 
Competència 6. Adquirir el gust per aprendre i per continuar aprenent. 
 
 
 
 
 
AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL:   

 
ÀMBIT D’AUTONOMIA, INICIATIVA PERSONAL I EMPRENEDORIA 

Dimensió autoconcepte Dimensió presa de decisions 
Dimensió creació i realització 

de projectes individuals i 
col·lectius 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 
 
 
Competència 2. Adquirir confiança i seguretat en un mateix. 
 
Competència 4. Implicar-se activament en la presa de decisions col·lectives. 
 
Competència 6. Implicar-se activament el la realització de projectes col·lectius. 
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4.   TEMPORITZACIÓ I RECURSOS HUMANS I 

MATERIALS 

 

Temporització 
El projecte va començar al gener del 2018, així doncs la duració del projecte va ser de 

dos trimestres. 

  

Recursos (humans i materials) 
Recursos humans: Hi va participar la tutora  amb tota la classe de 4t B.   

Recursos materials: Aula de 4tB, ordinador d’aula, càmera fotogràfica reflex, trípode, 

paper d’embalar verd per folrar una part de l’aula, altres elements de decoració  

(mascotes de peluix, barrets màgics, cadires i taules, varetes màgiques,....), aula 

d’informàtica i editor de vídeo. 
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5. VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT PER PART DEL 

PROFESSORAT  I  L’ALUMNAT 

 

 

Valoració del professorat i alumnat implicat en el projecte: 

La professora implicada en el projecte ho valora com a molt positiu. Els alumnes han 

après a millorar l’expressió oral i escrita a través d’un projecte proposat per ells i viscut 

amb molta motivació. A més a més, s’ha treballat molt la part emocional, aprenent a 

respectar, a ajudar i a tenir paciència davant els companys que són més tímids a l’hora 

de posar-se davant una càmera.  

L’alumnat ha treballat de valent, els hi ha agradat molt l’experiència, han après molt, i 

s’ho han passat genial. Ells ho valoren molt positivament, tornarien a fer una altra 

pel·lícula cada curs. És un projecte que fa que el treball en equip uneixi el grup. 
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6. MATERIAL AUDIOVISUAL PRODUÏT RESULTAT DE 

L’EXPERIÈNCIA 

 

La pel·lícula i el making off estan penjats al blog de l’escola, a la secció 

dedicada al curs passat. 

 

https://agora.xtec.cat/escolalasequia/primaria-17-18/4t/els-productors-fem-una-

peli/ 

 

 

Igualment, hem creat un vídeo-resum de l’experiència que es troba penjat en el 

següent enllaç:  

 

https://agora.xtec.cat/escolalasequia/ep-18-19/5e-18-19/presentem-la-pellicula-

els-7-carbons-magics-als-premis-el-cac-a-lescola/ 

 

 

Finalment, i en el mateix espai web, es troba penjat aquest document en format 

.pdf. 

 

 

https://agora.xtec.cat/escolalasequia/primaria-17-18/4t/els-productors-fem-una-peli/
https://agora.xtec.cat/escolalasequia/primaria-17-18/4t/els-productors-fem-una-peli/
https://agora.xtec.cat/escolalasequia/ep-18-19/5e-18-19/presentem-la-pellicula-els-7-carbons-magics-als-premis-el-cac-a-lescola/
https://agora.xtec.cat/escolalasequia/ep-18-19/5e-18-19/presentem-la-pellicula-els-7-carbons-magics-als-premis-el-cac-a-lescola/

