Guia d’activitats educatives 2018 - 2019

Títol activitat : ‘TRS Fem cinema! - 1ª Mostra de cinema fet a les aules’
A qui s’adreça:
Alumnat de cicle superior de primària, ESO i Batxillerat.
Organitza: Taula Local de l’Audiovisual - Terrassa City of Film.
Col·labora: Servei de Ciutadania
Lloc on es realitza: Parc Audiovisual de Catalunya
OBJECTIUS:
- Acostar l’alumnat a la creació audiovisual com una eina creativa a través de la qual es
poden comunicar tota mena de missatges. En aquesta cas, els que estan emmarcats dins
els valors humans (UNESCO).
- Realitzar un curtmetratge mitjançant els conceptes bàsics que el professorat hagi treballat prèviament (veure ‘Curs d’iniciació al cinema’ inclòs al Pla de formació de zona).
L’activitat culmina amb la projecció en pantalla gran al Cinema Catalunya, la 1a Mostra de
cinema fet a les aules on s’aprofitarà per reconèixer els projectes guanyadors.
La realització del curs de formació proposat en el Pla de formació de zona adreçat al professorat, no és un requisit excloent per tal de realitzar l’activitat a les aules. L’equip docent pot aplicar amb l’alumnat els coneixements adquirits en altres cursos de formació.
DESCRIPCIÓ:
L’activitat està pensada per ser aplicada a qualsevol assignatura de les escoles de manera transversal i aplicada també a les necessitats acadèmiques. La tècnica no serà una limitació a l’hora de fer les creacions, sinó més aviat un recurs més. La temàtica haurà de
centrar-se en els valors humans que, en aquesta edició, serà “La Interculturalitat”.
Tant la nostra ciutat, com les aules escolars, són una evidencia de la diversitat cultural i
d’origen dels veïns i veïnes de Terrassa. Donar veu a aquesta diversitat d’arrels ètniques i
culturals, és una oportunitat per l’enriquiment comú, per enfortir el diàleg entre l’alumnat i
per reconèixer altres persones, les seves històries i altres cultures.
A partir d’una eina creativa com el cinema, volem fomentar la Interculturalitat, trencant rumors i estereotips per millorar la convivència entre persones de cultures i orígens diversos.
El seguiment per als docents i grups escolars que facin l’activitat anirà a càrrec de membres de la Taula Local de l’Audiovisual i amb l’acompanyament de l’equip del Servei de
Ciutadania, expert en temes de migracions, diversitat i Interculturalitat.
Calendari: Durant el curs 2018-2019.
Contacte: info@terrassacityoﬃlm.com
Telèfon: 937875959 (Parc Audiovisual de Catalunya)

www.terrassacityoﬃlm.com

Observacions:
L’activitat s’emmarca dins els objectius que la ciutat assumeix en ser designada CIUTAT
CREATIVA DE CINE per la UNESCO el passat mes d’octubre. Només 13 ciutats al món
gaudeixen d’aquesta distinció.
Gràcies ala col·laboració del Servei Municipal d’Educació pel seu suport i difusió entre els
centres educatius de Terrassa.

