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Un aniversari de pel·lícula! 
 

 
 

Celebra amb els amics i amigues el teu aniversari i sereu els protagonistes d’una gravació. 

 
Activitat adreçada a nens i nenes de 7 a 11 anys. 

 
Informació i reserves: 

972 412 777 
educacio@museudelcinema.cat 

www.museudelcinema.cat/cat/educacio 
 
1. Descripció: 

 
Activitat en què els nens i nenes coneixeran el fascinant i màgic món del cinema mut.  Descobriran 
personatges cabdals de la seva història com ara Charles Chaplin, Buster Keaton o Harold Lloyd.  Jugaran i 
experimentaran amb el cos per poder després fer una petita escena de cinema mut.  
 

   
 

2. Proposta: 

 
Taller + regal nen aniversari - 1.30h  
 Preu: 160€ / grup  

 
3. Regal: 

 
Claqueta cinematogràfica on els nens/es podran signar i/o fer dedicatòries al protagonista de 
l'aniversari. 
 

4. Taller de Cinema Mut (1.30h): 

 

Es fa una explicació de com era aquest cinema i els seus recursos, es presenten alguns dels seus 
personatges i els seus trets més diferencials per acabar gravant una petita seqüència com les d’aquell 
moment. 
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Desenvolupament de l’activitat: 
 

- Presentació:  
 
1. Benvinguda al Museu del Cinema de tots els nens/es i especialment del nen/a aniversari. Explicar 

que faran una pel·lícula tots junts. Una pel·lícula molt curta. De dues escenes. Ho faran amb un 
fons de color verd, el croma, i en la producció final seran en un paratge ben diferent.  

 
2. Projecció de fragments de cinema mut de diferents cineastes: Chaplin, Buster Keaton, Segundo 

de Chomon, Harold Loyd i Laurel & Hardy. 
 
- Preparació de l’escena:  
 
1. Primer de tot farem alguns exercicis de mímica per aprendre a interpretar davant la càmera.  
 
2. Pensarem què volem explicar a partir de les imatges que tenim de fons i de les escenes que 

hauran vist de les pel·lícules. 
 
3. Un cop escrita la història, ens caracteritzarem amb el vestuari disponible en el Museu. 
 
4. Farem una prova del rodatge i després el rodatge definitiu.  

 
- Rodatge 
 
Gravació de l’actuació davant d’un espai de 
croma on desprès s’insertaran imatges de 
fons que ajudin a ambientar l'escena rodada. 
 
*El vídeo resultant de la producció serà enviat 

als pares del nen que celebra l'aniversari per 

correu electrònic en termini de tres setmanes, 

convenientment editat. 

 
 

 

6. Observacions:  

 
És indispensable la presència d'un pare, mare o tutor durant tot el temps que duri el taller, el qual serà 
responsable del correcte comportament del grup de nens. 
 
La reserva s'ha de realitzar amb un mínim de 15 dies d'antelació.  
 
Els grups no poden superar els 12 nens/es. 
 
El pagament de l'activitat es realitzarà a taquilla del Museu el mateix dia de la festa i abans del seu inici. 
 
En el cas que es vulguin convidar als pares i/o familiars dels altres nens s’ofereix la possibilitat de fer una 
visita guiada al Museu amb entrada gratuïta i només hi hauria el cost del guia que és de 80,00 € / grup 
(màxim 25 persones). Durada aproximada de la visita: 90 minuts.  

 
 


