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1. CAMPANYA D’ESTIU 2013 
 

 2012 2013 
Número de grups participants (entitats, casals...) 59 50 

Total usuaris visitants 1.121 1.004 

Mitjana alumnes/grup 19 20 

Participació activitats 551 462 

 
 
1.1. Oferta d’activitats 
 

- Casal d’estiu: “Casal de Cinema”. Durant el juliol del 2013 es va organitzar la segona edició del Casal de 
Cinema adreçat a nens i nenes de 8 a 12 anys. Aquest casal organitzat des del Museu del Cinema, amb la 
col·laboració del Programa de Vacances de l’Ajuntament de Girona, és una activitat educativa que pretén 
acostar als nens i nenes de forma lúdica i divertida el màgic i fascinant món del cinema i de la imatge. Durant 
el mes de durada del casal, els nens i nenes van participar en jocs, tallers, excursions culturals, activitats a la 
piscina i van fer una pel·lícula. 

 
- Proposta d’estiu: “Històries de llum i ombra”. Visita dinamitzada al museu per descobrir d’una forma 

divertida, lúdica i molt participativa les històries més secretes i els orígens més desconeguts del cinema. 
Activitat adreçada a casals, esplais i grups afins.  

 
- Visita guiada “El cinema abans del Cinema”. Activitat que s’inclou dins de l’oferta regular del servei educatiu 

però més curta, enlloc de tenir una duració d’una hora i mitja la té de una sola hora, per tal d’adaptar-se a les 
necessitats dels grups d’estiu. NOVETAT 

 
- Propostes temàtiques regulars del servei educatiu adaptades als grups d’educació no formal. Durant els 

mesos d’estiu també es desenvolupen les activitats que normalment s’ofereixen a grups escolars i es fan 
adaptant-se a les necessitats de cada grup.  
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2. OFERTA EDUCATIVA I ACCIONS DE DIFUSIÓ CURS 2013 – 2014 
 
2.1. Promoció i difusió del Servei Educatiu 
 
Difusió de les activitats  
 

 Edició d’una postal de difusió del Servei Educatiu adreçada a les escoles que presenta de manera atractiva i 
divertida l’oferta pedagògica. La tramesa d’aquesta postal s’ha realitzat a 2.100 centres aproximadament de 
les comarques de Girona.  

 Difusió conjunta de la programació educativa del Museu del Cinema amb la programació de Zona Teatre 
(Programació teatral per escoles de Bitò Produccions). 

 Actualització de l’apartat del Servei Educatiu de la Web del Museu del Cinema. 

 Enviament, per mail, de les propostes educatives del curs 1013-14 al mailing del personal docent. Durant el 
curs es van realitzant enviaments concrets d’algunes activitats. 

 Actualització del bloc del Servei Educatiu amb posts sobre les activitats educatives, ressenyes i materials 
didàctics de pel·lícules, etc.  

 Difusió específica de l’activitat familiar “Un aniversari de pel·lícula” amb disseny i edició d’un cartell i d’un 
fulletó que es va repartir entre els diferents equipaments culturals de la ciutat i a les escoles de Girona.  

 
 
Presentacions i accions de promoció  

 

Setembre 
Presentació del Servei Educatiu al marc de la Presentació dels Recursos Educatius de Girona 
organitzats per la Caseta de la Devesa.  

Octubre Presentació Servei Educatiu a alumnes de ciències de l’educació de la UdG. 

Desembre 
Presentació del servei educatiu als estudiants del mòdul d’animació sociocultural de l’Institut 
Vallvera de Salt. 

Gener Maletes didàctiques a l’Escola Aldric de Cassà i la Salle en el marc de la MACCA. 

Febrer 
Presentació del Servei Educatiu i material relacionat a les mestres d’educació infantil i primària 
del Pla de Girona per la seva setmana cultural. 

Març Maletes didàctiques a l’escola Montbui de Caldes de Montbui 

Abril Maletes didàctiques a l’escola Pla de Girona dins la seva setmana cultural. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Juny 

Presentació conjunta dels booktrailers elaborats pels grups escolars participants a l’activitat 
Llegeix, càmera...acció! a la Biblioteca Salvador Allende. 

Juny 
Presentació del servei educatiu a la Neva Cerantola, responsable del servei educatiu de la 
Cinemateca Portuguesa - Museu do Cinema.  

Juny 
Maletes didàctiques a l’Escola Salvador Espriu i l’Escola Sant Iscle de Vidreres dins el marc del 
Festival de Cinema Curt.Doc de Vidreres. 

Juny 
Presentació del servei educatiu dins de les Jornades europees FilmEd Learning Experiences 
2014. 

 
 
2.2. Oferta educativa curs 2013 - 14 
 
Educació infantil 
 

- Teatre d’ombres: el primer cinema (Visita + taller) 
- El conte s’anima: de les ombres al cinema (Visita + taller) 
- Juguem amb la llum i l’ombra (taller) NOVETAT 
- 24a Mostra de Cinema d’Animació de Girona. (Projeccions matinals de cinema) 
- Un dia de Teatre i Cinema a Girona.  

 
Educació primària 
 

- El cinema abans del cinema (Visita guiada) 
- Teatre d’ombres: el primer cinema (Visita + taller) 
- El conte s’anima: de les ombres al cinema (Visita + taller) 
- Llanterna màgica: de la imatge a l’espectacle  (Visita + taller) 
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- Música i Cinema. Posem so a una pel·lícula de dibuixos animats? (Visita + taller) 
- El joc de l’animació. Cicle mitjà d’educació primària (Visita + taller) 
- Trucs i trucatges: la màgia del cinema dels orígens. Cicle superior de primària (Visita + taller) 
- Un museu animat. Cicle superior d’educació primària (Visita + taller) 
- Cinema mut: fem de Charlot! (Visita + taller) 
- 24a Mostra de Cinema d’Animació de Girona (Projeccions matinals de cinema) 
- Un dia de Teatre i Cinema a Girona.  
- La màgia de l’Animació (Maleta didàctica) 

 
Educació secundària, batxillerat i adults 
 

- El cinema abans del cinema (Visita guiada) 
- Llanterna màgica: de la imatge a l’espectacle (Visita + taller) 
- Cinema mut: fem de Charlot (Visita + taller) 
- Fotografia (Visita + taller) 
- Tècnica de la imatge (Visita + taller) 
- Animació (Visita + taller) 
- Música i Cinema (Visita + taller) 
- A la recerca de la tercera dimensió (Visita + taller) 
- Objectiu Cinema (Visita + taller) 
- Els Primers cineastes: taller de vídeo documental per a joves (Taller) 
- Llegeix, càmera...i acció!. (Tallers a l’escola + presentació resultats) Proposta organitzada amb el Servei 

Municipal de Biblioteques de Girona 
- Girona, flors de Cinema (Taller) 
- Un dia de teatre i cinema a Girona.  
- La màgia de l’animació (maleta didàctica)  

 
Activitats familiars regulars 
 

- Un aniversari de pel·lícula (Taller + possibilitat d’espai i càtering). NOVETAT 
 
2.3. Formació de formadors 

 
 Seminari permanent de ICE Joseph Pallach de la Universitat de Girona: Cinema i Educació. Museu del 

Cinema. Curs 2012-2013. Durant aquest curs l’objectiu del Seminari Cinema i Educació del Museu del Cinema 
és preparar un nou projecte per escoles. Aquest projecte pretén ser una mostra anual de produccions 
audiovisuals escolars, de curta durada, adreçada als alumnes d’infantil i primària.  

 

 Atenció al professorat que vol participar en activitats del Museu del Cinema. Les visites poden ser com a 
grups de professors o a títol individual. El responsable del servei o el coordinador de serveis s’encarreguen de 
presentar espais i activitats de manera específica en funció de les edats i perfils dels alumnes. 

 

 Tutoria i seguiment de les pràctiques d’en Cristian Gaona, estudiant de pedagogia de la UdG (Gener 2014 – 
Juny 2014).  

 

 Tutoria i seguiment de les pràctiques de recerca de la Thaís Lara, estudiant de la Unicamp de Brazil del (7 
d’abril al 12 d’abril del 2014) 

 

 Tutoria i seguiment de les pràctiques de Anna Jiménez. Estudiant en pràctiques del curs d’educadors en el 
lleure de l’Escola Galligants de Girona en col·laboració amb el SOC. Les pràctiques de l’ estudiant van consistir 
en tasques de monitoratge i suport al Casal d’Estiu. ( Juny 2014 – Juliol 2014). 
 

 
 
 
 
 
 



Servei educatiu del Museu del Cinema. Memòria curs 2013-2014   

 6  

 Formació equip educatiu Museu del Cinema 
 

o Jornada de seguretat als museus i prevenció d'incendis a espais patrimonials. Realitzat el 11 de de 
febrer al Mnactec a Terrassa. 

o Curs de Creació de púclis i gestió de base de dades. Realitzat entre els dies 20 i 27 de maig a 
l’Ajuntament de Girona. 

o Jornades europees FilmEd Learning Experiences 2014. Realitzat els dies 12 i 13 de juny del 2014 a la 
Filmoteca de Catalunya.   

 

3. DADES ESTADÍSTIQUES 
 

Concepte Curs 13 -14 

Usuaris en context educatiu del Museu del Cinema 18.053 

 
3.1. Usuaris d’activitats educatives  
 
3.1.1 Usuaris d’activitats educatives. Dades generals  

 

Concepte 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 

Total centres 252 263 274 259 246 282 290 289 298 283 275 297 276 268 

Alumnes 
/centre 

80 73 82 74 89 99 9990 86 80 80 75 65 58 71 

Total grups 831 865 1.095 973 1.011 1.446 1.5601. 1.504 1.153 1.346 1.089 771 668 883 

Alumnes/ 
grup 

24 20 20 20 22 20 18 17 20 17 19 25 24 22 

Participen en 
proposta SE 

17.365 17.021 17.847 15.110 18.056 21.900 21.063 18.268 19.130 18.884 16.595 15.403 13.990 15.100 

% ús serveis 
educatius 

86% 88% 80% 79% 80% 78% 80%8 79% 80% 83% 80% 80% 78% 83% 

TOTAL 
USUARIS 

20.118 19.299 23.547 23.093 24.699 27.960 26.213 23.411 23.732 22.828 20.755 19.100 17.938 18.053 

 

Evolució dels usuaris totals del servei educatiu
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Durant el curs 2013-14, es comença a notar una certa millora dels usuaris del servei educatiu.  Els nombres del curs 
2012-13 van ser certament baixos, en part per una vaga duta a terme els primers mesos del curs escolar, i els d’aquest 
han estat similars als del curs 2011-2012. És el primer any que el nombre d’alumnes puja respcte l’any anterior des de 
l’inici de la recessió econòmica i ,tot i que són uns nombres que encara disten dels millors moments del Museu, és 
una millora i podria apuntar a una nova tendència. La davallada d’aquests darrers anys és homologable a les que 
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pateixen altres serveis educatius de museus, cases de colònies, centres patrimonials, etc., causada perquè les escoles i 
instituts han reduït el nombre de sortides de les classes per curs.  
 
Aquesta reducció es deu a diversos factors: l'augment d'hores lectives del professorat que fa més complex aquestes 
sortides, la reducció de despeses, que tant l'escola com els pares apliquen des de l'inici de la crisi, etc. És comú que el 
nombre d'alumnes que l'escola manifesta que vindran en el moment de la reserva, siguin menys quan fan la visita, a 
causa de que molts pares no paguen el cost de la sortida a l'escola i per tant aquests alumnes es queden a l'aula.  
 
Ja des de l’any 2013, el MdC ha començat a implementar mesures en el servei educatiu tendents a augmentar la 
qualitat de la seva oferta educativa i així poder aturar i remuntar aquesta petita davallada d'usuaris. L'objectiu passa 
per tenir una oferta de molta qualitat i que no es pugui fer a l'aula. S'han millorat espais, s'ha incorporat nova 
tecnologia (IPads, Chroma...), s'ha creat nova oferta per a nens i nenes de 3 anys i una activitat familiar per a 
cel·lebrar aniversaris, etc. Durant els propers anys s'anirà incidint en aquest objectiu. Malgrat tot, pocs museus al 
nostre país poden presentar una xifra de 18.000 usuaris en el seu servei educatiu.  
 
3.1.2 Usuaris per mesos. Entrada museu, activitats educatives, projeccions i cursos 
 

Mesos Museu i tallers Projeccions Maletes didàctiques Total usuaris 

Juliol 607   607 

Agost 131   131 

Setembre 85   85 

Octubre 1586   1586 

Novembre 1979   1979 

Desembre 882   882 

Gener 1088  100 1188 

Febrer 1684  90 1774 

Març 1912   1912 

Abril 2540 440 100 3080 

Maig 1556 1.460  3016 

Juny 1690  100 1790 

TOTAL  15740 1900 390 18053 

 
 
3.1.3. Evolució mensual d’usuaris d’activitats educatives 
 

Mesos Curs  
2005-06 

Curs  
2006-07 

Curs 
2007-08 

Curs 
2008-09 

Curs 
2009-10 

Curs 
2010-11 

Curs 
2011-12 

Curs 
2012-13 

Curs 
2013-14 

Juliol 961 437 255 438 849 424 957 829 407 
Agost 95 31 25 41 32 104 254 217 93 
Setembre 99 300 65 0 128 210 339 163 19 
Octubre 2.381 1.960 2.091 1.980 1.591 1.489 1.328 1.496 1243 
Novembre 2.172 2.775 2.600 2.432 2.117 1.179 2.388 1.479 1910 
Desembre 948 1.226 1.293 1.065 1.484 997 1.131 991 765 
Gener 719 531 1.717 1.082 1.073 536 979 940 864 
Febrer 2.887 3.186 2.929 2.584 2.295 2.543 2.002 2.355 1411 
Març 4.394 3.692 1.601 2.730 2.441 2.120 3.372 3.275 1640 
Abril 2.370 2.162 2.542 2.742 2.900 2.325 2.001 2.356 2604 
Maig 3.586 3.376 1.673 3.066 2.520 3.314 2.865 2.572 2668 
Juny 1.288 1.357 1.477 970 1.454 1.354 1.484 1.265 1476 
TOTAL usuaris activitats 21.900 21.063 18.417 19.130 18.884 16.595 15.403 13.990 15.100 

TOTAL usuaris Museu 27.960 26.063 23.411 23.732 22.828 20.755 19.100 17.938 18053 

Índex ús serveis educatius  78% 80% 79% 80% 83% 80% 80% 78% 83% 
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3.1.4. Distribució usuaris pel tipus d’activitat realitzada   
 

 Visites Tallers Projeccions de cinema Cursos Maletes didàctiques Altres Totals 

TOTAL 2000/01 8.154 7.108 2.088    17.365 

TOTAL 2001/02 7.397 7.405 1.630 30  579 17.021 

TOTAL 2002/03 9.368 6.493 1.441 545  307 17.847 

TOTAL 2003/04 7.360 5.684 1.943 123   15.110 

TOTAL 2004/05 8.591 7.568 1.839 58   18.056 

TOTAL 2005/06 9.578 8.588 2.069 704 961*  21.900 

TOTAL 2006/07 9.192 7.950 2.554 300 1.067  21.063 

TOTAL 2007/08 8.256 7.750 2.016 53 345  18.268 

TOTAL 2008/09 7.263 9.185 2.464 29 189  19.130 

TOTAL 2009/10 7.431 8.392 2.675 68 318  18.884 

TOTAL 2010/11 6.467 6.308 3.072 53 695  16.595 

TOTAL 2011/12 6.545 6.235 2.338 53 232  15.403 

TOTAL 2012/13 5.736 6.280 1.804 17 153  13.990 

TOTAL 2013/14 6.147 8.953 1.900  390  15.100 
* Les dades dels usuaris de les maletes didàctiques, dels anys anteriors estan inclosos dins els tallers 

 
 
3.1.5. Distribució dels serveis per empreses Curs 2012-13 (grups)  
 

 Educ’art. S.L S. Àngel S.L Joanot David Ruiz Total  

Juliol / Agost 29 1 0 0 30 

Setembre 2 0 0 0 2 

Octubre 85 8 0 0 93 

Novembre 56 10 0 0 66 

Desembre 36 3 2 3 44 

Gener 41 0 0 0 41 

Febrer 61 9 0 0 70 

Març 75 7 0 0 82 

Abril 93 9 0 0 102 

Maig 50 4 6 3 60 

Juny 62 3 5 2 72 

TOTAL 587 54 13 8 662 

 
 
 
3.1.6. Usuaris dels serveis de l’Institut d’Estudis  
 
El préstec de pel·lícules i materials didàctics relacionats és una proposta de l’Institut d’Estudis del Museu del Cinema. 
El recull de materials didàctics és una tasca més de l’ Institut d’Estudis, que es va realitzant amb l’ajut puntual 
d’estudiants de pedagogia en el marc del “pràcticum” i gràcies als contactes i intercanvis amb escoles, centres 
educatius...  
 
En total, el fons fílmic amb materials didàctics de l’ Institut d’Estudis del Museu es situa en 475  títols. Així, a partir 
d'aquests films amb els seus dossiers didàctics, el mestre o professor pot utilitzar pel·lícules per explicar temàtiques 
de tot tipus relacionades amb els currículums acadèmics, altres temàtiques d'interès social i educatiu (emigració, 
racisme, civisme, etc.) o aspectes més pròpiament cinematogràfics (llenguatge audiovisual, història del cinema, 
directors, actors, la indústria del cinema, etc.).  
 

CENTRE Numero de préstecs 

Centre Jove de Salut (Ajuntament de Girona) 2 

Escola Adults Girona 3 

Escola Bordils 63 

Escola Bruguera 6 

Escola Carme Auguet 7 

Escola Eiximenis 10 

Escola FEDAC Pare Coll 6 

Escola El Pla de Girona 7 
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Escola La Farga Salt 17 

Escola La Salle 3 

Escola Maristes 19 

Escola Riells 4 

Escola Santa Cecília Zer Les Salines 2 

Escola Vedruna 2 

Escola Verd 3 

Grup IREF 77 

IES Brugulat, Banyoles 4 

IES Carles Rahola 3 

IES Cassà de la Selva 10 

IES Celrà 11 

IES Coll Rodés, Lloret de Mar  12 

IES El Pedró L’Escala 3 

IES J. Vicens Vives 5 

IES La Bisbal 5 

IES La Jonquera 13 

IES Montilivi 22 

IES Narcís Xifra 1 

IES Rafael de Campalans Anglès 7 

IES Sant Feliu de Guíxols 9 

IES Sant Hilari 1 

IES Santa Eugènia 16 

IES Santa Coloma de Farners 4 

IES Santiago Sobrequés 18 

IES Sils 1 

IES Vallvera 15 

IES Tossa de Mar 1 

IES Vescomtat de Cabrera, Hostalric 6 

Interlingua 6 

SES Caldes de Malavella 3 

SI Salvador Sunyer 12 

Universitat de Girona. Educació 5 

Universitat de Girona Lletres 10 

Total: 42 centres 434  Préstecs  
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3.1.7. Tipologies centres. Font: registre reserves. Dades en nombre de grups que han fet reserva. 
 

 
 

 
3.1.8. Classificació per nivells. Font: registre reserves. Dades en nombre d’usuaris per nivells educatius. 

 

 
 
 
3.1.9. Procedències generals. Font: registre reserves. Dades en nombre de grups de reserva. 
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3.1.10 Procedència Girona 
 

 

 
 

 
3.2. Usuaris a través de convenis i col·laboracions 
 

3.2.1. Ajuntament de Girona. Programa de recursos educatius 
 

AJUNTAMENT DE GIRONA  

Centre educatiu Alumnes amb 
subvenció Visites i tallers 

IES Carles Rahola 226 

IES Sobrequés 181 

Escola Eiximenis 117 

Escola Joan Bruguera 100 

Escola Dr. Masmitjà 75 

Escola Pla de Girona 54 

Escola Domeny 48 

Escola Cassià Costal 46 

Escola Montjuïc 44 

Escola Pericot 29 

Escola EE Palau 7 

Subtotal 1 927 

Cicles de cinema Alumnes amb 
subvenció Mostra de cinema d’animació 

Escola Domeny 235 

Escola Maristes 214 

Escola Bosc de la Pabordia 149 

Escola Pla de Girona 148 

Escola Montfalgars 131 

Escola Eiximenis 121 

Escola Dalmau Carles 118 

Escola Migdia 99 

Escola Verd 71 

Escola Joan Bruguera 70 

EE Font de l’Abella 59 

Escola Mare de Déu del Mont 58 

Escola Font de la Pólvora 32 

Subtotal 2 1.505 

TOTAL 12-13 2.432 
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4. DADES QUALITATIVES  
 
4.1. Enquesta valoració professorat 
 

- Mostra: 90 enquestes a professorat. 
- Enquestes realitzades als professors acompanyants dels grups que han realitzat alguna activitat educativa al 

museu.  
 
4.1.1. Valoració global de l’experiència de la visita al Museu del Cinema: 8,8 (any anterior 8,3) 

 

 
 

 
 
4.1.2. Valoració del tracte rebut: 9,4 (any anterior 9,2) 
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4.1.3. Valoració dels recursos utilitzats: 8,6 (any anterior 8,4) 
 

 
 

 
 

4.1.4. Valoració de la col·lecció permanent: 9,2 (any anterior 9) 
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4.1.5. Valoració de la tasca de l’educador/a: 9,1 (any anterior 9) 
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4.1.6 Valoració de la web: 8,6 ( any anterior 8,4) 
 

 
 

 
 

4.1.7 Valoració dels espais: 8,7 (any anterior 8,7) 
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4.1.8. Primera visita al museu 
 

 
 
4.1.9. Font d’informació 
 

 
 
4.1.10. Motiu de la visita 
 

 
 
El motiu principal, continua sent el fet de visitar el museu per conèixer, ampliar o complementar els orígens i 
l’evolució del món de la imatge i del cinema, la seva evolució. Aquest contingut el podem incloure, pel que fa al 
currículum educatiu, dins la competència audiovisual.  
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Un dels motius que continua sent important alhora de visitar el museu és perquè l’escola o la classe està fent un 
projecte específic al voltant del món de la imatge i del cinema. Sovint, la visita al museu els serveix museu com a 
treball previ o posterior del projecte al centre.  
 
Pel que fa a la resposta referent a “altres” hi trobem respostes molt diverses. Hi trobem, per exemple els docents que 
no han especificat cap motiu concret o respostes com: 
 

- Perquè l’oferta pedagògica és atractiva. 
- Per la singularitat del museu. 
- Com a complement a una obra de teatre (oferta educativa conjunta amb Bitó produccions) 
- Una de les activitats paral·leles de festivals relacionats amb l’audiovisual. 
- Perquè fa anys que es realitza l’activitat i agrada. 

 

4.1.11. Preparació de la visita 
 

 
 

Una mica més de la meitat de les escoles contesten que han preparat la visita abans de visitar el Museu. Els docents 
ens han respost que preparen la visita realitzant una xerrada prèvia abans i que utilitzen com a recurs educatiu la 
informació que hi ha a la web del museu. Altres professors ens comenten que han visionat, a la classe, fragments de 
pel·lícules o els han explicat el contingut del taller i, fins i tot, alguns els han ensenyat els vídeos resultants dels tallers 
realitzats altres anys.  
 

Enguany hi ha hagut moltes escoles que han realitzat el projecte interdisciplinari, setmanes culturals o crèdits de 
síntesi relacionats amb el cinema i que han complementat el treball a l’aula amb alguna de les propostes educatives 
del Museu. 
 

Algun dels docents que han respost que no preparen la visita abans de venir al museu, ens han comentat que sí faran 
un treball posterior a la visita o que preferien que fos sorpresa pels nens.  
 
4.1.12. Assoliment de les fites proposades 
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Algunes de les respostes afirmatives són: 
 

- Ens ha servit d’introducció per a treballar el cinema a l’aula. 
- Als alumnes els hi ha agradat molt i ho han estat molt interessats. 
- Hem aprés moltes coses de l'evolució historia del cinema. 
- Hem conegut noves coses i vist coses treballades a l’aula. 
- Ha complert les expectatives. 
 

Algunes respostes del professorat que fan referència a que no han assolit les fites són:  
 

- Esperàvem fer un zootrop, no ens va acabar d'anar bé per a assolir els objectius plantejats inicialment. 
- Pel títol i d’informació de la web no corresponia al que es va fer. 
- Personalment ens agradaria haver fet la visita guiada al menys d'una part més extensa del museu,no 

únicament la part del teatre d'ombres.  
- Pensàvem que veuríem una llanterna màgica,el resultat ha estat prou satisfactori. 
 

4.1.13 Tornaríeu a fer l’activitat 

 

 
 

4.1.14. Propostes de millora d’activitats 
 

 
 
Pel que fa altres comentaris de suggeriments n’hi ha de diferents tipus com ara de millora materials, la metodologia 
de les activitats i/o espais fan referència a: 
 

- Millorar l’adequació de l’explicació amb els més petits, que siguin més màgica i misteriosa. 
- Disposar de més educadors per fer seguiment de l’activitat. 
- Que la visita guiada anés més enllà de Meliès (incloure l’espai de la Maite Mínguez) 
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4.1.15. Proposta de cursos 
 
Aquesta pregunta l’han respost pocs docents. Els professors que ens han respost afirmativament ens han dit que els 
interessarien cursos sobre diferents matèries, molts d’ells interessats en qualsevol tema. Altres ens han respost que 
els interessen els següents continguts: edició de vídeos, animació, teatre d’ombres,  llum i ombra, fotografia, història 
del cinema i aplicacions didàctiques del cinema a l’aula.  
 
 
 
4.2. Enquestes de satisfacció dels alumnes 
 

- Mostra: 34 enquestes a alumnes d’educació secundària i batxillerat i 15 enquestes a alumnes de cicle 
superior de primària que han realitzat alguna activitat educativa al museu. 

 
4.2.1. Valoració global de l’experiència:  
 

ESO i batxillerat: 8,03 ( any anterior 9,3) 
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Cicle Superior de primària: 8,9 (any anterior 8,8) 
 

 
 
4.2.2. Valoració global de la tasca de l’educador/a: 8,15 (any anterior 9,5) 
 

 
 

 
 
` 
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4.2.3. Recomanarien la visita 
 

 
 
Cap alumne, dels enquestats, ha respost que no recomanaria la visita. Només tenim alguns casos que recomanarien la 
visita depenent la persona, només a familiars o a amics.  
 
4.2.4. Agrada més 
 
ESO i Batxillerat  

 

 
 

Les respostes dels alumnes d’ ESO i batxillerat ens indiquen que el que més els ha agradat és participar en el taller i en 
segon lloc la interacció del Museu i en tercer lloc un àmbit concret del museu. L’àmbit que més agrada als alumnes és 
la càmera obscura, l’àmbit de les joguines òptiques, seguit dels miralls anamòrfics.  
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Cicle Superior de primària  
 

 
 

L’àmbit que agrada més als alumnes de cicle superior de primària és l’espai de les joguines òptiques i el de miralls 
anamòrfics. Pel que fa a la participació del taller els agrada molt poder actuar i formar part del rodatge d’una escena i 
poder-ne veure el resultat. 
 
4.2.5. Agrada menys 
 
ESO i Batxillerat  
 

 
 

Pel que fa als àmbits concrets, l’espai que menys els ha agradat és el de llanterna màgica i després el d’ombres. En 
referència al pròleg, continua sortint a les enquestes com un dels que menys agrada als alumnes.   
 
Alguns alumnes que comenten que la visita és el que menys els ha agradat és perquè consideren que l’explicació és 
molt llarga, però, en canvi, n’hi ha d’altres consideren que ha faltat temps. Prefereixen menys explicació per part de 
l’educador/a i més temps per investigar pel seu compte. Les respostes “altres” fan referència a temes molt diversos. 
Només per destacar-ne un, comenten que feia calor.  
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Cicle Superior de primària  
 

 
 
Els àmbits concrets que agradat menys als alumnes de cicle superior de primària són l’espai de les ombres.  
Pel que fa a les respostes referent a “altres” són: 

- L’estona d’espera per a jugar amb les joguines òptiques. 
- Calor  
- Que en alguns casos les explicacions van ser una mica pesades. 

 
4.2.6. Troben a  faltar 
 

 
 
Les respostes dels alumnes ens demanen poder acabar de contemplar la història del cinema i la seva evolució després 
de la seva invenció. 
 
Aquells estudiants qui no han fet algun dels tallers del Museu demanen poder ne fer un, poder realitzar una pel·lícula 
o poder veure cinema.  
 
En les respostes incloses dins d’altres cal destacar que n’hi ha que els agradaria poder veure making of de pel·lícules 
per a veure com s’han realitzat. 
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4.2.7. Proposen  
 
ESO i Batxillerat 
 

 
 
Cicle Superior de primària 
 

 
 
 
4.2.8. Que han après?  
 
Cicle Superior de primària 
 
La resposta a aquesta pregunta dels alumnes de cicle superior de primària depèn molt de l’activitat realitzada pels 
alumnes i de la mostra de les enquestes. És a dir, el contingut que ha après els alumnes depèn, evidentment, dels 
continguts del taller i si han visitat o no el museu. A partir de la mostra realitzada durant el curs 2013-14 les respostes 
són les següents. 
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4.3.Valoració dels grups escolars per part de les empreses dels serveis educatius del Museu del Cinema. 
 

 
 
5. PREPARACIÓ DEL CURS 2014-15 
 
5.1. Estiu 2014 
 

- Casal de Cinema: casal d’estiu adreçat a nens i nenes de 8 a 12 anys. A aquesta tercera edició del Casal de 
Cinema hi han participat 25 nens/es.  

- Cinema i... acció! Casal d’estiu adreçat a joves de 14 a 17 anys. Primera edició amb aquest nom i format, el 
tallers és hereu de la proposta “Claqueta Rodem!” que organitzava l’associació Clac. El grup va estar format 
per 18 nois i noies. Van desenvolupar el curtmetratge “Descontrol” que es va presentar als cinemes Truffaut 
el mes de setembre. 

- Disseny i edició d’una postal per la difusió del servei educatiu que presenta de forma atractiva i impactant 
l’oferta pedagògica del museu. 

- Disseny i edició d’un dossier amb l’oferta educativa del museu amb una breu descripció i les seves 
característiques bàsiques. És un material pels professors més interessats i s’ha enviat en format digital amb 
la tramesa de mailing.  

- Revisió dels materials i dels recursos utilitzats a les propostes educatives. 
- Doblament de material de l’activitat per a P3 Juguem amb la llum i l’ombra. 
- Actualització del mailing de personal educatiu. 
- Canvi de nom a les propostes educatives:  

*A la recerca del 3D – S’ ha canviat pel seu nom original, Fotografia estereoscòpica, ja que induiia a confusió 
* La tècnica de la imatge – Se li ha canviat el nom perquè no té gaire èxit darrerament i s’ha pensat que un 
canvi de nom pot ser positiu. S’ha posat el nom de Els invents que van fer possible el cinema. 

- Actualització de la informació referent a les activitats educatives al Web del Museu del Cinema.  
- Preparació proposta educativa científica amb la nova empresa Innova’t que s’anomena Analògics vs Digitals. 
- Preparació de dues propostes educatives en col·laboració amb la Filmoteca de Catalunya: El pla i el muntatge 

i Com es fa cinema. Aquestes han aparegut a la difusió que fan a les escoles a través de llibret i també en el 
seu web. 

- Revisió de la oferta educativa Objectiu Cinema, millorant el material, el discurs i la temporització. 
- Introducció dels i-pads com a eina de gravació si tenim afluència de públic. 
- Preparació d’un article per la revista Girona Cultura sobre la nova oferta educativa. 

 
5.2. Preparació Oferta educativa curs 2014-15 
 

Educació infantil 
 

- Teatre d’ombres. El primer cinema (Visita + taller) 
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- El conte s’anima: de les ombres al cinema (Visita + taller) 
- Juguem amb la llum i l’ombra (Taller) 
- Un dia de Teatre i Cinema a Girona (Espectacle teatral i Taller) 
- 24ena Mostra de Cinema d’Animació de Girona (Sessió matinal de cinema) 

 
Educació primària 

 
- El Cinema abans del cinema (Visita guiada) 
- Teatre d’ombres: el primer cinema (Visita + taller) 
- El conte s’anima: de les ombres al cinema (Visita + taller) 
- Llanterna màgica: de la imatge a l’espectacle (Visita + taller) 
- El joc de l’animació. Cicle mitjà d’educació primària (Visita + taller) 
- Trucs i trucatges: la màgia del cinema dels orígens. Cicle superior d’educació primària (Visita + taller) 
- Un museu animat. Cicle superior d’educació primària ( Visita + taller) 
- Música i Cinema (Visita + taller) 
- 24ena Mostra de Cinema d’Animació. Cicle inicial de primària ( Sessió matinal de cinema) 
- Analògics vs Digitals. Cicle superior d’educació primària (taller) - NOVETAT 

 

Educació secundària i batxillerat 
 

- El cinema abans del cinema. Visita guiada. 
- Llanterna màgica: de la imatge a l’espectacle. Primer cicle d’educació secundària (Visita + taller) 
- Cinema mut: fem de Charlot! (Visita+taller) 
- Els invents que van fer possible el cinema (Visita + taller) CANVI DE NOM 
- Fotografia (Visita + taller) 
- Animació (Visita + taller) 
- Música i cinema (Visita + taller) 
- Fotografia estereoscòpica (Visita + taller) RETORN AL NOM ORIGINAL 
- Objectiu Cinema (Visita + taller) REEDICIÓ 
- Els primers cineastes. Taller de vídeo documental per a joves.(Taller) 
- Llegeix, càmera…i acció! Adreçat a 4rt ESO i 1er de batxillerat (Taller) 
- Girona, Flors de Cinema (Taller) 
- Analògics vs Digitals (Taller) NOVETAT 
- El pla i el muntatge (Taller) NOVETAT 
- Com es fa cinema (Taller) NOVETAT 

 

Maletes didàctiques 
 

- La màgia de l’animació. 
 

Servei i Formació als docents, Institut d’Estudis i Publicacions 
 

- Oferta de préstec de pel·lícules amb material educatiu 
- Aturada i revisió del Seminari Cinema i Educació. Museu del Cinema i ICE Josep Pallach UdG. 
- Atenció al professorat amb visites de formació i consultes. 

 

Col·laboracions 
 

- UdG. Facultat de Ciències de l’Educació. Pràctiques de pedagogia i psicopedagogia. 
- Recursos educatius de l’Ajuntament de Girona (Caseta de la Devesa) 
- Cinètic 
- Centre de recursos Pedagògics del Gironès 
- Programa INDIKA. Diputació de Girona. 
- Filmoteca de Catalunya 
- Programa de vacances. Ajuntament de Girona 
- Servei Municipal de biblioteques de Girona 
- Juntines 

 

 
Girona, novembre, 2014.   


