
MONS PARAL·LELS

projecte de 4t



optatives de centre

El projecte de 4t es compon de 5 optatives de centre amb 7 professors/es assignades

4 hores setmanals en dues franges

Dansa
Cristina Colomer

Teatre
M.Ángeles M / Núria M.

Tecnologia
Jordi Polo/ Mireia P. 

Música
Miquel Arrué

Visual i Plàstica
Marta Gago



estructura i fil conductor del projecte

Partint de la realitat que ens està tocant viure, busquem una “fugida” en un altre pla.

Eix del projecteEix del projecte MONS PARAL·LELSMONS PARAL·LELS

Guions 
candidats

• Per grups faran una proposta de guió  (amb temàtica, personatges, fil conductor)

Tràilers i 
votacions

• De cada proposta surt un tràiler de presentació
• Entre tot l’alumnat es voten els tres millors tràilers que conformaran el projecte.

Preparació 
de càpsula

• Transformació de cada guió en una càpsula on hi conflueixen totes les optatives (VIP, MOVIMENT, 
TECNO, MÚSICA, TEATRE). El producte final serà eminentment audiovisual.



què es farà a cada optativa?

• TEATRE  treballarà els guions, dramatització (els i les actrius surten d’aquest grup)

• DANSA  prepara la interpretació coreogràfica del guió amb diferents tècniques de moviment (l’alumnat d’aquesta

optativa aporta el moviment)

• ViP  pensa i inventa possibles decorats, escenografies, fotografia, creació d’imatges i projeccions, stop motion,

cartell de cada càpsula, preparació de part de l’atrezzo (si convé).

• TECNO / INFORMÀTICA  pensar i crear l´escenografia adaptada (dissenys en 2 i 3D, circuits electrònics

(…adaptat al format petit de càpsula).

• MÚSICA  prepararà les cançons, músiques, adaptacions que acompanyaran els diferents moments del guió, de les

propostes de moviment i el que convingui des del punt de vista musical.

A mesura que avanci el projecte i anem tenint  les diferents produccions, les penjarem a la web del centre i també en farem difusió a les 

xarxes socials.



Mons Paral·lels és un projecte diferent als musicals que 
s’havien fet fins ara.

no volem perdre l’essència del projecte anterior i creiem que els productes que es realitzin
s’han de treure a l’exterior i ser vistos.

però

La nostra intenció és fer:
• les gravacions musicals
• els blocs de moviment i dansa
• les dramatitzacions

al teatre auditori , es faran de manera 
independent i respectant les mesures sanitàries i 
de seguretat establertes.

A posteriori es muntaran les produccions finals

Si la situació ho 
permetés, es 

presentarien les 
produccions finals 
a l’auditori amb el 

públic familiar.


