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Curtmetratges: una proposta als llibres de lectura 
 

 
Objectius* 

  
- Sentir el gust per la lectura com a inici d’activitats cinematogràfiques 

senzilles. 
- Aplicar el llenguatge audiovisual des del llenguatge literari (llibre 

triat). 

- Treballar el procés sintètic i significatiu del llenguatge verbal i el no 
verbal. 

- Ordenar i organitzar la posada en comú del text lingüístic, 
cinematogràfic i no verbal. 

- Valorar les propostes del grup i treballar de manera cooperativa i 
eficaç. 

- Despertar la creativitat individual i la grupal com força de la tasca a 
desenvolupar. 

 

 
Descripció de la proposta* 

  
Es treballa el curtmetratge (audiovisual) com treball a realitzar dels llibres de 
lectura de l’etapa.  
 

Es destaca d’aquesta activitat el treball creatiu de tot el grup de treball i la 
cooperació per realitzar una història audiovisual des de la base escrita d’un 
llibre de lectura. 
 
Recursos emprats* 

 
Treballen amb el G.Drive el guió literari i el guió tècnic bàsic per poder 

organitzar i estructurar el contingut i les seves seqüències tècniques. 
 
L’alumnat treballa el llibre des de punts creatius i fan l’enregistrament de 
totes les escenes a realitzar. Cerquen el contingut que exposaran i els plànols 
que triaran per explicar-la.  

 
 
Aspectes didàctics i metodològics* 

 
El professorat fa el seguiment amb el G.Drive dels guions que han de treballar 
els grups. 

 
Cal fer grups de treball d’uns 5 o 6 alumnes perquè puguin desenvolupar tot el 
projecte del curtmetratge. En algun cas poden agafar altres persones per 
poder realitzar allò dissenyat als guions. Si són alumnes del centre (sigui quin 
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sigui el nivell educatiu) se’ls valora com part activa d’una activitat 
competencial (d’acord amb els altres professors de la matèria, si fos el cas). 
Hi ha una covaloració amb una taula que tindran els altres grups i que 
avaluaran en conjunt. L’alumnat sap des del principi de la proposta quins són 
els ítems valoratius i què s’hi demana com tasca final. 

 
 
Continguts, competències que es treballen de forma destacada 
  

És una activitat en la que es maneguen una quantitat gran de competències, 
des de l’autonomia, la síntesi, l’oralitat, el llenguatge verbal i no verbal, així 

com la creativitat, i el treball cooperatiu. 
 
L’alumnat sent la satisfacció de la feina feta i la seva visualització a tota 
l’aula el motiva per seguir essent creatiu i participatiu. 

 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
Activitat adreçada a 4 ESO, encara que és un bon projecte per fer 
l’excel·lència en qualsevol treball dels llibres de lectura. 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

 
L’alumnat treballa els llibres de lectura des de la motivació inicial de la tria 

per fer un curtmetratge, amb això treballen el llenguatge literari i el 
llenguatge cinematogràfic. 
 
Documents adjunts* 

 
- Material per al professorat:  
 

mp_taula_valorativa_curtmetratges 
mp_proces 

 
- Material de treball per a l’alumnat: 

 
ma_guio_literari 
ma_guio_tecnic 
ma_taula_covalorativa_curtmetratges 
 

- Mostra d’un audiovisual realitzat pels alumnes de 4C d’ESO de l’ins 
Lauro de les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental): 

 
http://www.dailymotion.com/video/x18034z_el-violi-d-auschitwz 

 

http://www.dailymotion.com/video/x18034z_el-violi-d-auschitwz

