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1. CAMPANYA D’ESTIU 2018 

 

Del 21 de juny al 12 de setembre. 
 

 2016 2017 
Número de grups participants (entitats, casals, grups familiars...) 47 30 

Total usuaris visitants 926 525 

Mitjana persones/grup 20 18 

Participació activitats 392 360 
 

1.1. Oferta d’activitats 
 

- Casal d’estiu: “Casal de Cinema”. Durant el juliol del 2018 es va organitzar sisena 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 un curtmetratge relacionat amb els trucatges Cinematogràfics “El salt virtual”. Van participar 
en aquesta proposta 24 infants. 

 

- Casal d’estiu – Taller de realització Cinematogràfica: “Cinema i... acció!”. Durant el juliol del 2018 es va 
organitzar la tercera edició del taller de realització Cinematogràfica “Cinema i... Acció!” adreçat a joves de 14 
a 17 anys.  Aquesta activitat està organitzada des del Museu del Cinema, amb la col·laboració del Programa 
de Vacances de l’Ajuntament de Girona. Aquesta té l’objectiu d’acostar als nois i noies el món del Cinema en 
totes les seves vessants gràcies a professionals que els van ensenyar com  realitzar el seu propi curtmetratge. 
“Tic tac, no et moguis” va ser l’audiovisual fet pels participants. Van participar d’aquesta proposta 20 joves. 

 

- Visita guiada “El Cinema abans del Cinema” adaptades als grups d’educació no formal. Activitat que 
s’inclou dins de l’oferta regular del servei educatiu.  

 

- Propostes temàtiques regulars del servei educatiu adaptades a grups d’educació no formal. Durant els 
mesos d’estiu també es desenvolupen les activitats que normalment s’ofereixen a grups escolars i adaptades 
a les necessitats de cada grup, normalment en format taller.  

 

 
Tipologia de centres que han realitzat activitats d’estiu  

 
 

 
 

.  
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2. OFERTA EDUCATIVA I ACCIONS DE DIFUSIÓ CURS 2018 – 2019 
 
2.1. Promoció i difusió del Servei Educatiu 
 
Difusió de les activitats  
 

 Edició d’un llibret i fulletó de difusió del Servei Educatiu adreçada a les escoles que presenta de manera 
atractiva i divertida l’oferta pedagògica. Aquest any s’ha utilitzat per fires, esdeveniments i s’ha proporcionat 
als professors i centres que s'han interessat per la oferta educativa escolar del Museu.  

 

 Difusió conjunta de la programació educativa coproduïda pel Museu del Cinema i la Filmoteca de Catalunya 
de Filmoteca per a les escoles (llibret de recursos educatius de la Filmoteca de Catalunya enviat per correu 
postal a totes les escoles de Catalunya). 

 

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

 Inclusió de les activitats del museu dins del programa de recursos educatius de la Caseta de recursos 
pedagògics. 

 

 Enviament, per mail, de les propostes educatives del curs 2018-19 al mailing del Museu del Cinema del 
centres escolars (aproximadament 3300 adreces de correu electrònic). 

 Enviament, per mail, durant el curs, activitats o cursos que s’organitzen des del servei educatiu en funció del 
públic objectiu a qui va dirigit. 

 Contacte telefònic directe amb professors interessats amb la temàtica de Cinema de la ciutat per a proposar-
los activitats concretes. 

 

 Fulletons específics de l’activitat familiar “Un aniversari de pel·lícula”. 

 Notes de premsa d’activitats puntuals “Girona flors de Cinema” i “Llegeix, càmera i... acció!”. 

 Reportatges i entrevistes per a televisió puntuals en base per activitats concretes del servei educatiu. 
 
Presentacions i accions de promoció  
 

Agost 
Edició d’un llibret i un fulletó de difusió del servei educatiu adreçada a les escoles on es 
presenta la oferta pedagògica de manera atractiva. 

Agost Actualització de l’apartat del servei educatiu de la web del Museu del Cinema.  

Setembre 
Presentació del curtmetratge “Tic tac, no et moguis”, feta pels joves del Casal Cinema i... acció! 
al Cinema Truffaut 

Setembre 
Enviament per mail de les propostes educatives del curs 2017-18 al mailing de personal 
docent. Durant l’any es van fan enviaments concrets de les activitats i cursos que es 
programen.  

Setembre 
Participació en la Presentació dels Recursos Educatius de Girona organitzats per la Caseta de 
recursos educatius.  

Setembre 
Presentació del servei educatiu i del contingut del Museu a l’Escola Octavio Paz de Barcelona 
amb qui col·laborarem durant el curs en el seu projecte interdisciplinar del Cinema. 

Setembre 

Presentació del servei educatiu i del contingut del Museu als mestres de l’Escola Àgora (amb 
qui realitzem el projecte Magnet de la Fundació Bofill) perquè coneguin el contingut del museu 
amb profunditat i agafin idees per a desenvolupar eines de treball a l’aula relacionades amb el 
Cinema. 

Setembre 
Presentació de les activitats de realització audiovisual als alumnes de la menció TIC de 
magisteri de la Universitat de Girona. 

Octubre 
Presentació de l’acció educativa i activitats del Museu del Cinema per a infants d’educació 
primària per als alumnes de 2n de magisteri de la Universitat de Girona. 

Novembre 
Participació en  les jornades “Els museus surten al carrer” de la Xarxa de Museus de les 
Comarques Gironines amb el taller educatiu “Descobrim història del 3D”. 

Maig  
Presentació del servei educatiu a les alumnes de cicle formatiu de superior de Magisteri del 
INS de Monitlivi. 

Maig 
Projecció contínua els caps de setmana de Temps de Flors dels treballs realitzats pels alumnes 
que fan l’activitat organitzada pel Museu del Cinema“Girona, flors de Cinema” duta a terme 
durant els dies de l’exposició floral. 

Maig  
Presentació de l'evolució de la oferta educativa del Museu del Cinema a l'alumnat de 
l'assignatura "Pedagogia Cultural" del grau de Pedagogia de la Universitat de Girona. 
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Juny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Presentació conjunta i entrega de premis dels booktrailers elaborats pels grups escolars 
participants a l’activitat Llegeix, càmera...acció! als Cinemes OCINE de Girona (participants de 
Girona Ciutat) i Cinema Truffaut (participants de Banyoles). Activitat organitzada amb 
Biblioteques de Girona amb la col·laboració dels cinemes OCINE. 

Juny  
Entrevista als alumnes que van fer el treball guardonat com a millor booktrailer del curs 2018-
2019 de la proposta educativa “Llegeix, càmera i.. acció dins del programa “T de Tot” a TV 
Girona”. 

Juny 
Moderació de la taula rodona "Els Museus a taula" organitzada per l'ICE Josep Pallach en el 
marc de les jornades "Equipa't de bones pràctiques de secundària" i visita guiada de formació 
pels assistents.  

 
2.2. Oferta educativa curs 2018 – 2019 
 
Educació infantil  
 

- 29a Mostra de Cinema d’Animació de Girona. Educació infantil i cicle inicial de primària. (Projeccions de 
Cinema). 

- El conte s’anima: de les ombres al Cinema. (Visita + taller) 
- Conte de llum. (Taller) - NOVETAT  

 

 

 

 

Activitat per a P3. Espai de llum i projecció que ens permet explorar de manera flexible i creativa els 
seus efectes a través del joc. Experimentació amb material l'ús recorrent, de llum blanca, llum negra, 
ombres i projeccions. 
 

- Teatre d’ombres: el primer Cinema. (Visita + taller) 
 

Educació primària  
 

- 29ª Mostra de Cinema d’Animació de Girona. (Projeccions de Cinema)  
- Cinema mut: Fem de Charlot! (Visita + taller)  
- Del 3D a la realitat virtual (Visita + taller) 
- El Cinema abans del Cinema. (Visita guiada) 
- El conte s’anima: de les ombres al Cinema. (Visita + taller) 
- El joc de l’animació. (Visita + taller) 
- Fem Cinema! Els plans Cinematogràfics. Cicle superior de primària. (Visita + taller)  
- La màgia de l’animació. (Maleta didàctica)  
- Llanterna màgica: de la imatge a l’espectacle. (Visita + taller)  
- Musica i Cinema. (Visita + taller) 
- Pintem amb la llum. (Visita + taller).  
- Teatre d’ombres: el primer Cinema. (Visita + taller) 
- Trucs i trucatges: la màgia del Cinema dels orígens. (Visita + taller) 

 

Educació secundària, batxillerat i adults 
 

- 7 de Cinema. (Maleta didàctica) 
- Analògics vs Digitals. (Taller + visita parcial)  
- Animació.(Visita + taller) 
- Cinema mut: Fem de Charlot! (Visita + taller) 
- El Cinema abans del Cinema. (Visita guiada) 
- Els primers cineastes: taller de vídeo documental per a joves. (Taller) 
- Girona, flors de Cinema. (Taller)  
- Girona Plató! (Visita espais de rodatge de la ciutat + taller)  
- Laboratori de fotografia. (Visita + taller)   
- Llanterna màgica: de la imatge a l’espectacle. (Visita + taller) 
- Llegeix, càmera...i acció!. (Taller a l’escola) 
- Música i Cinema. (Visita + taller) 
- Objectiu Cinema. (Visita + taller)  
- Docs&Teens - “Joana Biarnés, una entre tots” (Projecció documental)  – NOVETAT 

 

Projecció de documentals pel públic adolescent. Una proposta del Docs del mes per descobrir i 
analitzar realitats properes i d’arreu. Aquest any es proposen dues sessions amb la projecció del de la 
pel·lícula documental “Joana Biarnés, una entre tots” amb posterior col·loqui entre els alumnes i els 
directors i/o protagonistes del projecte audiovisual. 
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Activitats familiars regulars 
 

- Un aniversari de pel·lícula (Taller + possibilitat d’espai i càtering).  
- Taller de Cinema mut (Taller)  

 
2.3. Participació en el programa MAGNET de la Fundació Bofill  
 
MAGNET es un programa impulsat per la Fundació Jaume Bofill en col·laboració amb el Departament d'Ensenyament i 
l'Instititut de Ciències de l'Educació de la UAB, que té per objectiu acompanyar els centres educatius en 
el desenvolupament d'un projecte educatiu en aliança amb una institució.  

Aquesta aliança ha de permetre al centre educatiu desenvolupar un projecte educatiu innovador i de qualitat, 
un projecte atractiu, que tingui magnetisme i que es converteixi en un projecte de referència en el seu territori, tant 
per les famílies com per la comunitat educativa.  
 
El Museu del Cinema ha fet aliança amb l’escola Àgora de Girona amb qui col·labora  en el seu projecte escolar 
relacionat amb el Cinema.  
 
L'equip del Museu del Cinema ha desenvolupat les següents accions relacionades amb el projecte:  
 

 Cessió maleta didàctica “La Màgia de l’animació” durant el curs escolar 2018-2019. 

07/10/2018 
Visita de formació en el contingut del museu pel professorat de l’escola per encaminar el 
projecte anual. Els infants tractaran una de les temàtiques del museu i desenvoluparan 
un o dos tallers al museu que es treballaran de manera anterior o posterior a l’aula. 

14/11/2018 
Visita - taller de descoberta dels orígens del Cinema d’animació a través de la proposta 
“El conte s’anima” per  a grups de 1r i 2n de primària. 

10/12/2018 
14/01/2019 
21/01/2019 

Proves pilot de la nova activitat educativa “Conte de llum” per a grups d’educació infantil. 

19/12/2018 
Taller d’iniciació a la creació Cinematogràfica “Fem Cinema” pels alumnes de 5è i 6è de 
primària. 

22/01/2019 
Visita guiada de formació amb pares i mares de l'Escola Àgora perquè després puguin fer 
de guies a altres familiars de l'escola. 

05/03/019 
Taller d’iniciació a la creació Cinematogràfica “Fem Cinema” pels alumnes de 5è i 6è de 
primària. 

26/03/2019 
Visita guiada amb les  famílies de l'escola Àgora, guiades per les mateixes mares i pares 
de l'escola que han fet una formació prèvia al Museu. 

27/03/019 
Taller de descoberta del Cinema mut "Cinema mut: fem de Charlot" amb infants de 6è de 
primària. 

06/05/2019 
09/05/2019 

Participació a la 29a Mostra de Cinema d'Animació infantil de Girona amb els grups de p3 
a 2n de primària. En funció de l'edat els alumnes han participat en les projeccions 
matinals per a educació infantil o cicle inicial de primària.  

08/05/2019 
Taller de descoberta dels primers efectes especials del Cinema "Trucs i trucatges: de la 
màgia al Cinema" s'ha fet amb els alumnes de 3r i 4t de primària. 

30/05/2019 

Promoció de l'intrcanvi d'experiències entre els alumnes de l'itinerari tecnològic de 4t 
d'ESO de l'INS Doctor Puigverd que van fer i mecanitzar algunes les joguines òptiques del 
Museu. Els alumnes van anar a l'escola a fer la presentació dels aparells davant dels 
infants de 5è i 6è de primària. 
Aquestes joguines es van exposar durant la festa final de curs per a les famílies i els 
infants explicaven el seu funcionament als assistents.  

http://ensenyament.gencat.cat/ca/index.html
http://pagines.uab.cat/ice/
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07/06/2019 Suport en la preparació de la festa final de curs per a les famílies de l’escola.  

12/06/2019 
Reunió del director del Museu amb el claustre de l'Escola Àgora, el formador i un 
representant de la Fundació Bofill per fer valoració de la col·laboració durant el curs 
2018-2019 i plantejar propostes de futur.  

 

 
2.4. Formació de formadors 
 

 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 educatiu o el coordinador de serveis 
s’encarreguen de presentar espais i activitats de manera específica en funció de les edats i perfils dels 
alumnes. 

 

 Atenció a alumnes que realitzen treballs, projectes o activitats relacionades amb el servei educatiu del 
Museu del Cinema. 

 
 
2.5. Formació de l’equip educatiu del Museu del Cinema 
 

 Jornades Edhack Krea Girona. Realitzat els dies 8 i 9 de març. Organitzat per l'Ajuntament de Girona i la 
Fundació Jaume Bobill al centre Cultrual la Mercè. 
 

 Formació continuada del personal de les empreses que treballen en el servei educatiu del Museu del 
Cinema i formació en el contingut del museu i tallers per a les noves incorporacions. 

 
 
2.6. Conferències i altres activitats 
 
 

 Projecció continuada dels documentals “Girona, flors de Cinema” dels anys 2018 i 2019. Organitzat pel 
Museu del Cinema durant els caps de setmana de l’exposició floral “Girona Temps de Flors 2019”. 
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3. DADES ESTADÍSTIQUES 
 

Concepte Curs 18 20 

Usuaris en context educatiu del Museu del Cinema 26.245 
 
 
3.1. Usuaris d’activitats educatives  
 
3.1.1 Usuaris d’activitats educatives. Dades generals  

 

 

. . 
 
 
Durant el curs 2018-19 es segueix acollint un nombre similar d’alumnes que en els darrers anys, des del 2015-16 s’ha 
estabilitzat el nombre d'usuaris del servei educatiu. Aquest nombre de participants assolit és una xifra limitada per la 
capacitat d’acollida de grups que puguin desenvolupar activitats educatives dins del mateix museu. 
  
Cal destacar que, tot i que aquest any el nombre de participants ha estat més elevat, el nombre de grups ha estat una 
mica inferior al del darrer curs. Els grups participants en activitats educatives han estat més nombrosos que en els 
darrers cursos, sovint per la capacitat infraestructural del museu que no permet fer més grups simultanis. 
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Evolució usuaris totals servei educatiu

Concepte 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

Total centres 282 290 289 298 283 275 297 276 268 362 345 259 293 286 

Alumnes 
/centre 

99 90 86 80 80 75 65 58 71 54 70 83 73 78 

Total grups 1.446 1.5601. 1.504 1.153 1.346 1.089 771 668 883 871 1.001 1.140 1.227 1.001 

Alumnes/ 
Grup 

20 18 17 20 17 19 25 24 22 22 22 21 20 22 

Participen en 
proposta SE 

21.900 21.063 18.268 19.130 18.884 16.595 15.403 13.990 15.100 16.386 20.474 21.490 21.490 22.249 

% ús serveis 
educatius 

78% 80%8 79% 80% 83% 80% 80% 78% 83% 84% 84% 85% 85% 85% 

TOTAL 
USUARIS 

27.960 26.213 23.411 23.732 22.828 20.755 19.100 17.938 18.053 19.552 24.308 25.396 25.088 26.245 
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El Museu segueix essent un dels equipaments amb més volum d’escolars ja que al nostre país pocs espais poden 
presentar una xifra de 25.000 usuaris del seu servei educatiu. 
   
El museu segueix essent el lloc de referència per a fer sortides relacionades amb la temàtica de Cinema. Es tracta de 
la sortida lúdica o complementària del treball realitzat en setmanes culturals, crèdits de síntesi, projectes temàtics 
anuals o puntuals. A Batxillerat, molts professors de l’assignatura “Cultura audiovisual” complementen el contingut 
treballat a l’aula amb  la visita al museu.  
 
També, ja fa uns anys, la vesant més humanística i d’alfabetització audiovisual es complementa amb propostes més 
científiques amb recursos tecnològics actuals. 
  
Enguany s'ha reformulat la proposta educativa per a l'alumnat de P3, fa uns 5 anys es va apostar per a fer una 
activitat sols per a infants de P3 relacionada amb la llum però va quedar desactualitzada amb molta facilitat perquè 
molts centres van adquirir material per a poder treballar aquesta temàtica l'any internacional de la Llum (2015). Per 
això, es va parlar amb l'equip de llars d'infants de la ciutat que treballa temes de llum per a desenvolupar, plegats, un 
taller que pogués ser interessant per als centres i complementària al que ja es té a les aules. Es va optar per una opció 
més immersiva on els infants poguessin ser protagonistes d'una història, tot experimentant amb materials i amb el 
seu propi cos que els permetessin anar descobrint les llums d'un entorn màgic, però alhora quotidià, de la ciutat i el 
bosc. 
 
Un dels objectius del servei educatiu és  oferir propostes de qualitat que no es puguin dur a terme a l’aula per tal de 
poder complementar el que s'hi treballi. També, s'ha intentat anar actualitzant les propostes educatives en base a les 
competències determinades per la els nous currículums escolars però també en base a les necessitats dels centres 
educatius. S'intenta poder cobrir les demandes concretes del professorat en funció del projecte que s'estigui 
desenvolupant. A nivell tecnològic es va actualitzant el material que es pugui fer malbé però és difícil poder fer 
inversions pel cost del material. 
 
Les maletes didàctiques “la màgia de l’animació” i “7 de Cinema” segueixen essent una de les propostes amb més èxit 
per treballar el Cinema a l’aula. Aquesta iniciativa promoguda entre les dues institucions públiques catalanes que 
treballen per la difusió del Cinema, la Filmoteca de Catalunya i el Museu del Cinema, ha permès descobrir el món del 
Cinema a més de 2.000 alumnes. El Museu ha deixat les caixes a centres educatiu de les comarques gironines i de 
Barcelona i la Filmoteca de Catalunya ha enviat les maletes a diversos Centres de Recursos Pedagògics del territori  
(CRP Maresme III, CRP Tarragonès, CRP Vallès Oriental I, CRP Baix Empordà, CRP Baix Llobregat V, CRP Segrià, CRP 
Anoia, CRP Vallès Occidental V i CRP Osona), des d’allà, els mestres de la zona han pogut agafar el material pedagògic 
i fer-lo servir amb els seus alumnes. A través dels CRP s’ha pogut fer arribar el món del Cinema i pre-Cinema a gran 
part del territori català i han pogut gaudir de les maletes infants i joves que per distància no podien visitar ambdós 
equipaments. 
 
Des de fa un any, el servei educatius del Museu del Cinema participa en el programa Argonautes de la Generalitat de 
Catalunya per a centres denominats d’alta complexitat. La subvenció del transport, sovint la part amb costosa de les 
sortides, fa que aquests puguin visitar equipaments culturals. En aquest darrer any, hem tingut alguns grups que han 
visitat el museu pel seu centre d’interès, ja sigui de manera autònoma i gratuïta (guiats pel professorat prèviament 
format pel museu en visites de formació) o amb activitats educatives dinamitzades de pagament per poder cobrir el 
cost dels educadors del museu. 
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  juliol agost setembre octubre novembre desembre gener febrer març abril maig juny TOTALS 

Visites guiades                         13.297 

Visita guiada grup escolar 39 67 74 1137 987 519 853 1138 822 885 1129 610 8.260 

Visita per lliure grup escolar 146   112 678 179 193 93 508 671 439 341 283 3.643 

Visita guiada complementària a tallers escolars  27     148 124 82 207 41 242 269 148 106 1.394 

Tallers temàtics                         6.923 

Taller "El conte s'anima" 28     147 121 82 206 41 141 244 54 54 1118 

Taller " Animació"         175 64 171 283 25 105   41 864 

Taller "Trucs i trucatges" 27     75 147   76 147 41 47 114 39 713 

Taller "Cinema mut" (primària) 22     134 19 26 43   26     28 298 

Taller "Cinema mut" (secundària)       76 94 57 71 144 272 53 68 205 1040 

Taller "Fotografia"       54 44 220       47 19   384 

Taller "El joc de l'animació"             74   168 73 82 50 447 

Taller "Conte de llum"           25 74 64 57 50 216   486 

Taller "Llanterna màgica" (primària)       134     46   21   43   244 

Taller "Música i Cinema"       104 49     86 141   34   414 

Taller "Teatre d'ombres"                 92 115 308 52 567 

Taller "Del 3D a la realitat virtual"       109 154 166 52 95 121 129 286   1112 

Taller "Pintem amb la llum"        119 29     94 41   71   354 

Tallers de creació Cinematogràfica                         2320 

Taller "Fem Cinema!"       278 171 50 64 46 49 107     765 

Taller "Primers cineastes"             57 48     138 105 348 

Taller “Girona Plató”       46       71 33 58   84 292 

Taller "Objectiu Cinema"         115 23 82 148 85 87 75 300 915 

Projectes anuals                           

Llegeix, càmera i… acció!                         283 

Projeccions de Cinema                           

Mostra de Cinema d'animació                   523 1009   1532 

Maletes diàctiques                         1171 

"La màgia de l'animació" amb educador              106 52         158 

"La màgia de l'animació" autònoma 1     45 229 22 12   14 375 51 80   828 

"7 de Cinema” autònoma1       15 110           60   185 

3.1.2. Usuaris per mesos de les activitats educatives.  

 

1 Aquest nombre d’alumnes sols correspon sols a les cessions temporals del Museu del Cinema.  La Filmoteca de Catalunya també disposa d’aquestes mateixes maletes, que s’han fet o adaptat en base un conveni de col·laboració 
entre ambdues entitats, les cessions de les quals han premés a 1.339 alumnes descobrir les diferents temàtiques de les maletes.  
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Casals d’estiu                         44 

“Casal de Cinema” 24                       24 

“Cinema i… acció!” 20                       20 

Altres                         675 

Cessió d’espais per activitats educatives         27 54   14   41   10 146 

Visita guiada de formació per professorat     35 186 5   2 10   53 31   322 

Tallers familiars de Cinema Mut i aniversaris 14   8 11 64 54     10   13 33 207 

Totals  347 67 274 3680 2636 1627 2277 3044 3433 3376 4319 2000 26.245 

 
3.1.3. Distribució usuaris anual per activitat educativa realitzada   
 

 
 
 
 

1 Les dades dels usuaris de les maletes didàctiques,dels anys anteriors estan inclosos dins els tallers. 
2 Les dades dels usuaris de les activitats anuals dels anys anteriors estan inclosos dins dels tallers (es van començar a fer el curs escolar 2011-12). 
3 Les dades dels usuaris dels casals d’estiu dels anys anterior es trobaven dins dels tallers. 

 Visites Tallers Projectes anuals Projeccions de Cinema Maletes didàctiques Casals d’estiu Cursos i formació professorat Totals 

TOTAL 2000/01 8.154 7.108  2.088    17.365 

TOTAL 2001/02 7.397 7.405  1.630   30 17.021 

TOTAL 2002/03 9.368 6.493  1.441   545 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 9611  704 21.900 

TOTAL 2006/07 9.192 7.950  2.554 1.067  300 21.063 

TOTAL 2007/08 8.256 7.750  2.016 345  53 18.268 

TOTAL 2008/09 7.263 9.185  2.464 189  29 19.130 

TOTAL 2009/10 7.431 8.392  2.675 318  68 18.884 

TOTAL 2010/11 6.467 6.308  3.072 695  53 16.595 

TOTAL 2011/12 6.545 6.235  2.338 232  53 15.403 

TOTAL 2012/13 5.736 6.280  1.804 153  17 13.990 

TOTAL 2013/14 6.147 6.663  1.900 390   15.100 

TOTAL 2014/15 6.946 7.577 2 1.714 92 3 57 16.386 

TOTAL 2015/16 7.973 8.521 85 2.018 1.816 43 23 20.474 

TOTAL 2016/17 9.266 8.598 131 1.626 1.789 44 36 21.490 

TOTAL 2017/18 9.220 8.385 415 1.816 1.581 44                                                  111 21.490 

TOTAL 2018/19 9.654 9.243 283 1.532 1.1715 44 322 22.249 

3.1.3. Usuaris per mesos de les activitats educatives.  

 



Servei educatiu del Museu del Cinema. Memòria curs 2018-2019   

12 

5  Aquest nombre d’alumnes correspon a les cessions temporals del Museu del Cinema. La Filmoteca de Catalunya també disposa d’aquestes mateixes maletes que s’han fet o adaptat en base un conveni de 
col·laboració. Enguany les maletes d'han deixat al  CRP Maresme III, CRP Tarragonès, CRP Vallès Oriental I, CRP Baix Empordà, CRP Baix Llobregat V, CRP Segrià, CRP Anoia, CRP Vallès Occidental V i CRP Osona. En 
total l'han utilitzat 1.339, dels quals 381 han utilitzat la maleta "La màgia de l'animació", 465 la de "7 de Cinema " en format físic i 493 la de "7 de Cinema" en format digital.  

 
 
3.1.4. Distribució dels serveis per empreses durant el curs 2018-19 (grups)   
 

 

 
 

  
La Sirga, cooperativa  
de serveis culturals 

Salvador Àngel S.L 
Innova’t 
Educació 

La Volta  
(A. Mitjà, M. Sureda i Joanot 
Cortés) 

Maraka Gràfics Total  

Anual - - - - 9 9 

Juliol / Agost 8 0 0 0 2 10 

Setembre 5 0 0 0 0 5 

Octubre 81 7 5 5 0 98 

Novembre 86 8 6 0 2 102 

Desembre 52 1 8 0 0 61 

Gener 77 2 2 4 2 87 

Febrer 82 9 4 6 1 102 

Març 73 11 5 5 1 95 

Abril 76 3 5 4 1 89 

Maig 85 4 12 13 1 115 

Juny 46 0 0 8 1 55 

TOTAL 671 45 47 45 20 828 
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3.1.5. 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 562  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 
INS Coll Rodés de Lloret de Mar  42 

Escola Annexa Joan Puigbert 23 

INS Santiago Sobrequés 21 

Grup IREF 18 

Escola Eiximenis 16 

Escola Bruguera 17 

Escola Serra i Abella Barcelona  12 

INS Montmeló 11 

Universitat de Girona 9 

INS Celrà 7 

Escola Cervetó Granollers 7 

INS Vallvera 7 

Escola Adults Girona 7 

CEE Els Àngels Palamòs 6 

INS Brugulat 6 

INS Montilivi 5 

Càritas 5 

FEDAC Salt 4 

INS J. Vicens Vives 4 

FEDAC Sant Narcís  4 

Centre d’acollida Oikia Fundació Resilis 4 

Escola La Salle Girona 3 

INS Cassà 3 

INS Montsacopa Olot 3 

INS La Bisbal 2 

INS Figueres 2 

Escola La Salle Figueres 2 

INS Vilablareix 1 

INS Palafrugell 1 

Escola Fanals d’Aro 1 

Total: 30 centres 253 préstecs 
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. . 
 

 
Enguany s'ha estabilitzat el nombre de cessions de pel·lícules però s'ha seguit baixant en nombre de centres. Així 
doncs, segueix la tendència de baixada dels darrers anys. Com s'ha comentat en memòries anteriors, molts centres ja 
disposen de plataformes de visualització de pel·lícules (Youtube, Filmin...) o han aquirit els títols que volen treballar a 
l’aula. 
 
El recull de material didàctic de la nostra biblioteca és accesible en línea, a través de cercadors genèrics, plataformes 
concretes a les que els professors s’hi poden inscriure. Sabem però que molts usuaris repetidors treballen de manera 
autònoma perquè ja tenen el material didàctic d’altres anys.  
 
La gran majoria de centres de Girona utilitzen el prèstec de l’Institut d’Estudis del Museu del Cinema i molts d'aquests 
centres són repedidors d'altres anys i, puntualment, en vènen de nous. 
 
Davant de l’anàlisi d’aquestes dades, podem afirmar que els centres propers al Museu sí que utilitzen aquest servei. 
Tanmateix, la gran majoria de centres usuaris del servei educatiu no l'utilitzen, perquè la majoria d'aquests centres 
provenen de llocs allunyats del MdC. Per tant, aquest servei és bàsicament de proximitat. 
 
Aquest any s'ha seguit fent difusió d'aquest servei als centres educatius, però no hem aconseguit revertir la tendència 
de baixada en el nombre de grups que l'utilitzen.   
 
Està pendent poder implementar una plataforma de consulta dins la pàgina web del museu per tal de que usuaris 
puguin conèixer quins títols es poden treballar a l’aula en funció de competències, temàtiques i/o edat dels alumnes. 
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3.1.6. Tipologies centres. Font: registre reserves. Dades en nombre de grups que han fet reserva.  
 

. 
 

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

. . 
 
3.1.8. Procedències generals. Font: registre reserves. Dades en nombre de grups de reserva. 

 

. . 
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3.1.9. Procedència de les comarques de 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 

Institut Ermessenda 134 

Institut Santiago Sobrequès 112 

Institut Montilivi 107 

Institut Carles Rahola 105 

Escola Pericot 85 

Escola Doctor Masmitjà  73 

Escola Les Alzines 72 

Escola Annexa-J Puigbert 46 

Escola Montjuïc 45 

Escola Vedruna 44 

Escola Fedac Sant Narcís 41 

Escola Fedac Pont Major 35 

Llar d’Infants Teypi 27 

Escola Joan Bruguera 23 

Escola Verd 22 

CFA Nou Girona 20 

Escola Font de l’Abella 19 

Llar d’infants l’Arc St Martí 15 

Subtotal 1 1025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Alt Empordà
8,2%

Baix Empordà
13,3%

Garrotxa
1,7%

Girona capital
43,2%

Gironès
12,3%

Pla de 
l'Estany

6,1%

Selva
15,2%

Procedències Girona



Servei educatiu del Museu del Cinema. Memòria curs 2018-2019   

17 

AJUNTAMENT DE GIRONA 

Cicles de Cinema – Mostra de Cinema d’animació 
Alumnes amb 

subvenció 

Escola Bosc de la Pabordia 238 

Escola Domeny 142 

Escola Pla de Girona 141 

Escola Dalmau Carles 106 

Escola Doctor Masmitjà  101 

Escola Verd 71 

Escola Montjuïc 68 

Escola Eiximenis 68 

Escola Migdia 48 

Escola Vedruna 48 

Escola Joan Bruguera 46 

Escola Balandrau 23 

Subtotal 2 1100 

 
 
 
 
 
4. DADES QUALITATIVES  
 
4.1. Enquesta valoració professorat 
 

- Mostra: 180 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: 9 (any anterior 9) 

 
 

. . 
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. 

 
 

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

  
 

. 

 
 
4.1.4. Valoració de la col·lecció permanent: 9,4  (any anterior 9,2) 

 

. 
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4.1.5. Valoració de la tasca de l’educador/a: 9,5 (any anterior 9,4) 
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4.1.6. Valoració de la web: 8,9 ( any anterior 8,7) 
 

                       
 

. 
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4.1.7. Valoració dels espais: 9,2 (any anterior 8,9) 
 

. .  

 

 

. . 

 
4.1.8. Primera visita al museu 
 

                               . . 
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4.1.9. Font d’informació 
 

. . 
 
4.1.10. Motiu de la visita 
 

Projecte interdisciplinari de centre 22%  

Complement treball a l'aula 7%  

Crèdit de síntesi 7%  

Conèixer i experimentar amb els aparells reals 7%  

Descobrir la història del Cinema 6%  

Complement assignatura concreta 4%  

Excursió trimestral 4%  

Descobrir o ampliar coneixements del Cinema 4%  

Sortida cultural 4%  

Llum i ombra 3%  

Complement currículum  3%  

Descobrir elements tècnics relacionats amb el Cinema 3%  

Ampliar coneixements (en general) 3%  

Ampliar coneixements concrets d'un aspecte de la història del Cinema 3%  

Complement visita Girona 3%  

Projecte d'assignatura  1%  

Repetició altres anys perquè ha agradat 1%  

Proporcionar cultura Cinematogràfica a l'alumnat 1%  

Fer un curtmetratge 1%  

Temps de flors 1%  

Fer un taller 1%  

Treball llenguatge audiovisual 1%  

Lúdica 1%  

Recomanació 1%  

Visitar un museu 1%  

Fer activitat en anglès diferent 1%  

Valor del patrimoni 1%  

Proximitat 1%  

Fotografia 1%  

Ampliar coneixements d'imatge 1%  

Conèixer el museu 1%  

Potenciar la implicació dels alumnes  1%  
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Aquest any, la majoria dels centres que han visitat el museu ho han fet per complementar treballs relacionats amb el 
Cinema com a projectes anuals, treballs de síntesi i  setmanes culturals. Els centres vénen a veure el museu com a 
treball previ, posterior o com a sortida cultural complementària d’aquestes temàtiques anuals, setmanals o puntuals. 
 
D'altra banda, ampliar o complementar els coneixements en Cinema treballats a l’aula, ja sigui en general o per 
currículum escolar segueix essent un dels motius principals alhora de fer la sortida al museu. Una de les assignatures 
que lliga més amb el contingut del museu és la de "Cultura Audiovisual" impartida a batxillerat, molts dels grups 
d'aquesta edat que visiten el museu ho fan per descobrir empíricament el que s’ha explicat a classe.  
 
Si seguim analitzant les respostes podem veure que, en global, molts centres visiten el museu per a assolir els pilars 
fonamentals pels que treballa el servei pedagògic del Museu per a formar espectadors crítics davant dels 
audiovisuals: conèixer el seu llenguatge, participar d’una creació, conèixer-ne la seva història i descobrir món del 
Cinema.  
 
 
4.1.11. Preparació de la visita 
 

 
 

Enguany més de meitat de les escoles ens han comentat que no han preparat la visita abans de visitar el Museu. La 
majoria d’ells comenten que treballaran la temàtica a posteriori.  
 
Els docents que sí que han treballat la temàtica a l’aula comenten que ho han fet a través del continguts treballats a 
l'aula, del projecte interdisciplinari, de setmanes culturals o de crèdits de síntesi relacionats amb el Cinema. Alguns 
dels centres comenten que el treball previ que s'ha fet ha estat a través del material didàctic que els hem enviat des 
del museu, de les maletes didàctiques autònomes o amb dossiers preparats pels mateixos professors. 
 
Hi ha algunes escoles que no han contestat si ho fan o no, el que sí que han explicat és que els han comentat als 
alumnes què faran en la seva visita al museu. 
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4.1.12. Assoliment de les fites proposades 
 

. . 
 
De les respostes negatives (2%) en podem extreure els següents continguts: 

 
- Volíem fer una part pràctica en el taller del que s'havia treballat a l'aula i va ser teòric am conceptes que ja 

s'havien tractat a classe (taller de "Música i Cinema")  
 

- Ens va faltar una mica d'explicació i lligam de l'evolució del Cinema. Va ser una visita com si féssim tastets, no 
gaire lligat i els nens es perdien (taller "El conte s'anima"). 

 
 

4.1.13 Tornaríeu a fer l’activitat 
 

. 
 
 
 
4.1.14. Ha agradat més 
 

El taller 19%   

Part de la exposició permanent 8%   

Les explicacions 8%   

Tot 8%   

Participació i interacció dels alumnes 7%   

Educador/a 6%   

Manipulació dels objectes 5%   

La visita 5%   

L'exposició permanent 5%   

Sí
80%

No 
2%

No contesta
18%

Assoliment de fites

Sí 
79%

No 
2%

No contesta
19%

Tornaríen a fer l'activitat
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Atenció i tracte 3%   

Estructura de l'activitat, metodologia i dinàmica 3%   

Part d'un taller 2%   

Material 2%   

Autonomia pels alumnes 2%   

Experimentació 2%   

Adequació a l'edat 2%   

Veure el procés d'un projecte Cinematogràfic 2%   

Crear la pròpia pel·lícula 2%   

El contingut d'història del Cinema 2%   

Organització d'equips 1%   

Espais 1%   

Recursos i material didàctic del museu 1%   

Coneixement del contingut 1%   

Realitzar una proposta temàtica 1%   

Visita espais de fora el museu 0,5%   

Adaptació al currículum 0,5%   

Interacció entre contingut i explicacions 0,5%   

Gravació a l'exterior 0,5%   

Explicacions tècniques  0,5%   

Aprenentatge 0,5%   

Contingut de teatre 0,5%   

 
 
4.1.15. Ha agradat menys 
 
 

Res 22%  

Massa curt o ràpid.  
*Aquí també s'inclouen aquells que han hagut de 
fer l'activitat més curta perquè han arribat tard  20% 

 

Metodologia o dinàmica concreta durant taller  8%  

Espai petit o no adequat 6%  

Recursos materials  5%  

Massa llarg 4%  

Vídeo inicial 4%  

No adaptació al nivell dels alumnes 3%  

Manca Cinema modern 3%  

Instal·lacions  2%  

Manca de dinamisme i manipulació d'objectes 2%  

Falta connexió amb actualitat o amb Cinema 2%  

La visita 2%  

Trobar altres grups 2%  

Grups massa grans 3%  

So ambient 2%  

Explicació poc teòrica, sense profunditzar  2%  

Ordre de les activitats 1%  

No poder veure el museu amb monitor 1%  

Una mateixa activitat desenvolupada igual pels 
dos grups 1% 

 

No fer pausa entre taller i visita 1%  

Soroll per reformes 1%  

Taller massa estona al carrer 1%  

Taller sense dinamisme. Conferència 1%  
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Nivell de l'idioma de la guia (francès)  1%  

El taller 1%  

Algunes explicacions llargues o massa tècniques 1%  

Un espai concret de l'exposició 1%  

 
 
4.1.16. Propostes de millora d’activitats 
 

Fer grups més reduïts 9%  

Contemplar Cinema més enllà de Méliès 6%  

Potenciar interacció i participació dels alumnes 5%  

Més temps per visitar l'exploració 5%  

Pausa entre activitats 5%  

Aprofundir amb les explicacions 5%  

Proporcionar material previ a la visita 3%  

Millorar temporització (més llarg o lent - en 
general) 

3%  

Mirar de no coincidir amb altres grups 3%  

Millora espais 3%  

Baixar so dels audiovisuals o parlar més fort 3%  

Presentació i conclusió del museu. Lligam amb 
l'actualitat 

3%  

Més contingut a la pàgina  web 2%  

Fer activitats més tècniques 2%  

Qüestionari massa llarg 2%  

Fer una visita guiada 2%  

Fer un taller 2%  

Més estona de taller 2%  

Activitats adaptades al currículum escolar 2%  

Accessibilitat per a infants petits 2%  

Proposta igual per als grups del mateix centre 2%  
 

 
Per tal de millorar aquests aspectes procurarem:  
 

- Fer grups reduïts: seguirem avisant, durant les reserves, que el nombre màxim d’alumnes i recomanarem fer 
dos grups si es supera el màxim. 
 

- Parlar del Cinema actual: seguir incidint amb que els educadors facin una reflexió final en la que els infants 
siguin els qui facin connexions entre els seus referents i el que han vis i també entre el passat i el seu 
present. 
 

- Millorar temporització i adequació de la visita guiada: consultar quins aspectes concrets volen aprofundir 
abans de començar l’activitat, saber quin nivell tenen els alumnes. També es recalcarà la durada de la visita.  
 

- No coincidir amb altres grups: Es mirarà d'espaiar més els grups. 
 

- Proporcionar material previ a l'activitat: Adaptació de les guies didàctiques per poder fer treball previ i 
enviament abans de la  visita al museu. 
 

- Potenciar participació i interacció: es parlarà amb els educadors per tal de que l'alumnat tingui més estona 
per jugar amb els elements de l’exposició. 
 

-  Adaptació currículum: repassar els continguts explicats del museu i  adaptació  del nivell en base al grup. 
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4.1.17. Proposta de cursos per a docents 
 
La majoria de les respostes del professorat diuen que per temes de temps i de distància no podrien fer el curs però 
que sí que hi estan interessats.  
 
Enguany els professors que ens han respost afirmativament ens han dit que els interessarien els següents continguts: 
edició i muntatge de vídeos (5), Cinema aplicat a l'aula (4), tecnologies de la imatge aplicades al Cinema (3), com fer 
un vídeo a l’aula (2) fotografia analògica i laboratori (2), animació (2), aspectes tècnics del Cinema (2), música i so 
aplicats al Cinema , llenguatge audiovisual aplicat a l’aula (1), Cinema i valors com a suport de treball a l’aula (1), 
treball de coma (1), llum i color (1), actors i actrius (1) i gèneres de Cinema (1) 
 
Aquestes respostes ens serveixen per a programar la formació per a docents que es realitza el curs vinent 2019-20. 
 
 
4.2. Enquestes de satisfacció dels alumnes 
 

- Mostra: 151 enquestes a alumnes d’educació secundària i batxillerat i 37 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: 8,7 ( any anterior 8,5) 
 

. 
 
Cicle Superior de primària: 9,3 (any anterior 9,4) 
 

. . 

 
 

0 20 40 60 80 100

Exel·lent

Molt bé

Bé

Correcte

Valoració global

0 10 20 30

Molt
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4.2.2. Valoració global de la tasca de l’educador/a: 9,3  (any anterior 9,3) 
 

. 
 

 
4.2.3. Recomanarien la visita 
 

. 
 
4.2.4. Agrada més 
 
ESO i Batxillerat  
 

El taller 29%   

Àmbit concret del museu 18%   

Experimentació i manipulació 11%   

Rodatge o gravació de la pel·lícula 7%   

Tot 6%   

Metodologia 5%   

La col·lecció i discurs 4%   

Part específica d'un taller 3,5%   

Les explicacions 3%   

Dinamisme i interacció 2%   

Visita guiada 1,5%   

Els vídeos de l'exposició  1,5%   

0 50 100 150

Exel·lent

Molt bé

Bé

Correcte

Valoració educadora

Sí 
96%

No 
2%

No contesta
2%

Recomanaríen l'activitat
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La guia - educadora 1,5%   

Material utilitzat durant el taller 1,5%   

Conèixer els orígens i evolució Cinema 1,5%   

El vídeo del principi 1%   

Sortir a fora del museu 1%   

Treball en equip 1%   

Les instal·lacions 0,5%   

 
Les respostes dels alumnes d’ ESO i batxillerat ens indiquen que el que més els ha agradat és participar en els tallers 
pedagògics. En segon lloc, un àmbit concret del museu, l'ordre de preferència dels quals  segueix essent molt similar 
al  el dels altres anys: en primer lloc s’han preferit les joguines òptiques, després la cambra obscura i després ombres 
xineses, maquinària de Cinema, llanterna màgica, Méliès i Fotografia (els dos darrers tornen a sortir com a àmbits 
destacats). 
 
Un altre dels aspectes que més agrada als alumnes és el fet de poder manipular i experimentar durant les activitats al 
museu. Cal destacar un altre aspecte que els agrada molt és poder gravar audiovisuals i, en global, poder conèixer la 
història del Cinema. 
 
 
Cicle Superior de primària  
 

Espai concret del museu 29%  

Fer la pel·lícula 27%  

Realitzar el taller 23%  

Experimentació amb els objectes 9%  

Contingut del taller 4%  

La història del Cinema 4%  

Tot 2%  

Veure pel·lícules 2%  

 
 

Enguany, la majoria d'alumnat que han respost a les enquestes han comentat que els ha agradat algun espai concret 
del Museu. L'espai que més els ha agradat ha estat el de les joguines òptiques, seguit per la cambra obscura i 
puntualment s'han destacat espais com el de Llanterna màgica, ombres, vistes òptiques i maquinària de Cinema.   
 
D'altra banda, els infants han comentat que els agrada molt poder ser partícips de la creació de pel·lícules, ja sigui a 
través de propostes de creació audiovisual o de tallers temàtics en els que també es graven escenes ideades per ells. 
 
Un altre percentatge elevat de l'alumnat ha comentat que els ha agradat molt realitzar el taller, ho diuen en general, 
sense acabar de concretar quin contingut han treballat. Puntualment sí que comenten interès en el contingut del 
taller que per ordre seria: fisiorames, animació i realitat virtual. 
 
En menor mesura els alumnes han comentat que els ha agradat poder interactuar amb els objectes, la història del 
Cinema en general i poder veure fragments de pel·lícules. 
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4.2.5. Agrada menys 
 

ESO i Batxillerat  
 
 

Res 20%  

Les explicacions o part teòrica 11%  

Espai concret del museu 9%  

Vídeo introductori 9%  

Part d'un taller 6%  

Poc temps visita 5%  

Visita llarga 4%  

El taller 4%  

Poc temps taller 4%  

Instal·lacions 3%  

Metodologia  3%  

Manca participació  2%  

Espai petit o poc il·luminat 2%  

Manca d'autonomia  2%  

Poc temps lliure per manipular objectes 2%  

Poc temps (en general) 2%  

Massa llarg (en general) 2%  

Contingut més enllà del preCinema 1,5%  

Mal comportament del pròpi grup 1%  

Grups grans 1%  

Venir amb l'institut i no per oci 1%  

La visita sense guia 1%  

Ordre de les activitats 1%  

Poc lloc per seure 1%  

Problemes tècnics 1%  

Calor o fred o pluja a fora el carrer 1%  

Nivell de continguts massa alt 1%  

No profunditzar en el contingut 1%  

Caminar 1%  

Esperar per dinar 1%  
 

 
 

La gran majoria d’adolescents els ha agradat fer la proposta al museu del Cinema, però dels seus comentaris es poden 
extreure elements concrets d'aspectes que no els han agradat.  
 
El factor que menys els agrada segueixen essent les explicacions o part teòrica,  ja sigui perquè les han trobat llargues 
o amb molt de contingut. Tot i així, en general, se’ls ha fet curta la vista o taller i volien haver disposat de més temps 
per a poder manipulant objectes o realitzant la proposta temàtica. 
 
Pel que fa al contingut dels espais, la gran majoria de respostes destaquen que els ha agradat el contingut de 
l'exposició. Tot i així, comenten que si haguessin de destacar algun àmbit que no els ha fet el pes seria  el d'ombres i 
cambra obscura i, molt puntualment, els efectes especials, la maquinària de Cinema, les joguines òptiques i les 
fantasmagories.  
 
Un aspecte que es destaca en aquest apartat, any rere any i que segueix present, és que als nois no els agrada el 
pròleg de l’entrada a l’exposicó permanent perquè  no l’entenen.    
 
 

Finalment, alguns alumnes també han dit que els hagués agradat que el contingut del museu arribés més enllà del 
Cinema dels primers temps. 
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Cicle Superior de primària  

 

 

Res 41%  

Un espai concret del museu 11%  

Metodologia 11%  

Instal·lacions 8%  

La visita 5%  

No verue tot el museu 5%  

Les explicacions 5%  

El vídeo del principi 5%  

Realitzar taller 3%  

Part d'un taller  3%  

No tenir temps per experimentar 3%  

 
 

Majoritàriament els ha agradat tot, però a alguns no els ha agradat algun àmbit concret de l’exposició (joguines 
òptiques i, en menor mesura, fantasmagories). Cal destacar, també i com cada any, que el vídeo inicial no els ha 
agradat perquè no l’han entès. 
 
La gran majoria d’infants han fet tallers i algunes de les coses que no els han agradat formen part del 
desenvolupament dels tallers pràctics. Puntualment no els ha agradat la metodologia o dinàmica en els tallers, ja sigui 
per haver-se hagut d'esperar mentre els altres feien el seu rodatge, de no poder participar tant com voldrien o perquè 
han trobat algunes explicacions feixugues.  
 
4.2.6. Troben a  faltar 
 

Història del Cinema més ampli i fins l'actualitat 29%  

Res 17%  

Més temps 6%  

Més dinamisme, interacció i participació 5%  

Més experimentació 5%  

Més contingut de Segundo de Chomon i Méliès 4%  

Veure fragments de pel·lícules importants 4%  

Visualitzar pel·lícules (en general) 3%  

Fer alguna activitat 3%  

Vídeos i contingut d'en Charles Chaplin 2%  

Contingut relacionat amb grans directors de Cinema 2%  

Veure pel·lícules actuals 2%  

Veure una pel·lícula en RV o 3D 2%  

Descobrir noves tecnologies en el Cinema 2%  

Aprendre a utilitzar el llenguatge audiovisual 1%  

Treball amb croma 1%  

Que hi hagi més audiovisuals en el recorregut 1%  

Ampliar contingut dels germans Lumière 1%  

Espai de tècnica del so 1%  

Espai on poder menjar  1%  

Més estona de tallers i menys de visita 1%  

Disposar del material fet en el taller (3D) 1%  
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Conèixer quins materials s'utilitzen en les gravacions 1%  

Escultures dels pioners del Cinema 1%  

Veure pel·lícules antigues 1%  

Un personatge que acompanyi durant el recorregut 1%  

Comparativa del Cinema d'abans amb el d'ara 1%  

Fer la visita  de manera autònoma  1%  

Activitats d'animació 1%  

Els films de Méliès 1%  

Un obsequi de record de la visita 1%  

Poder fer revelat en paral·lel   1%  

Fer funcionar les màquines 1%  

 
Segueix en peu, la petició dels alumnes de poder el contingut del museu més enllà dels primers cineastes i arribar fins 
al Cinema de l'actualitat. 
 
Algunes respostes demanen poder fer  propostes més dinàmiques,  interactives i d'experimentació.  
 
Ja en menys proporció, es demana poder visualitzar fragments de pel·lícules o senceres.  Enguany també s'ha 
demanat de poder conèixer amb més profunditat els  films i les figures de Gerorges Méliès, Segundo de Chomón, els 
germans Lumière i Charles Chaplin. També es demana de poder conèixer els treballs de directors més contemporanis 
(aspecte lligat també amb la demanda inicial de lligar el contingut del museu fins a l'actualitat). 
 
Unes de les demandes destacables, que es repeteixen any rere any, és desenvolupar propostes relatives a les noves 
tecnologies en Cinema, activitats d'animació i de croma.  Demandes que es tenen en compte alhora de fer noves 
programacions d'activitats del servei educatiu. 
 
4.2.7. Proposen  
 

ESO i Batxillerat  
 
 

Tot correcte  12%  

Fer un curtmetratge  10%  

Fer un taller  8%  

Més manipulació d'objectes i interacció  8%  

Aproximar-se i fer funcionar aparells del museu 7%  

Taller de muntatge i edició  5%  

Fer més tallers  4%  

Fer fotografia amb aparells de l'època  4%  

Jocs d'envivinar pel·lícules, actors o sobre Cinema 4%  

Taller o espectacle d'ombres 3%  

Comparativa entre Cinema d'abans i actual 3%  

Taller d'animació 3%  

Veure pel·lícules de diferents èpoques  2%  

Taller d'animació tradicional  2%  

Treball amb croma 2%  

Explicació de conceptes tècnics del Cinema  2%  

Descobrir personatges icònics del Cinema  2%  

Treballar el 3D i els hologrames   2%  

Explicació del procés de revelatge més curt 1%  

Fer un tràiler 1%  

Conèixer actors  1%  

Fer una fotografia moderna  1%  

Poder utilitzar el flash de les càmeres  1%  

Més material en els tallers   1%  
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Fer els tallers tots els grups  1%  

Fer el revelatge de més fotografies  1%  

Actuar  1%  

Treball de música i so al Cinema  1%  

Fer una gimcama pel museu  1%  

Activitats més modernes  1%  

Conèixer com funciona una càmera actual 1%  

Fer un curtmetratge amb mitjans antics 1%  

Més estona de tallers i menys de visita 1%  

Evolució i canvis del Cinema a través d'una pel·lícula  1%  

Veure pel·lícules actuals 1%  

Gravació en blanc i negre  1%  

Més temps de guiatge  1%  

Un record  1%  

 
 

Cicle Superior de primària 
 
 

Rodar pel·lícula 54%  

Construir joguines òptiques 9%  

Experimentació amb Llanterna màgica 9%  

Fer activitat de croma 8%  

Passar per tots els tallers 8%  

Fer una fotografia antiga 4%  

Mirar pel·lícules 4%  

Gravació més llarga 4%  

 
 
4.2.8. Que han après?  
 

Cicle Superior de primària 
 

Història del Cinema 22%  

Com es fa una pel·lícula 17%  

Diferents aparells de Cinema 11%  

Contingut del taller (trucs, llum, so) 11%  

Què és un fotograma 11%  

Moltes coses no sabiem del Cinema 11%  

Llenguatge audiovisual 5%  

Evolució de la fotografia 5%  

Que el Cinema és molt divertit 3%  

Res 3%  

 

 
La resposta dels alumnes depèn molt de l’activitat realitzada pels alumnes i de la mostra de les enquestes. És a dir, el 
contingut que han après depèn molt dels continguts del taller i si han visitat, o no, el museu. 
 
Els participants que han visitat el museu comenten que han descobert la història del Cinema, en general. En canvi, els 
infants que han desenvolupat un taller comenten que han aprés el seu contingut de la seva temàtica, per exemple 
què és un fisiograma a través del taller "Pintem amb la llum", com es fa una animació amb "El Joc de l'animació" o la 
història i tècnica del 3D desenvolupat en el taller de "Del 3D a la RV".  
 
L'alumnat comenta que també ha pogut aprendre com es fa una pel·lícula, llenguatge audiovisual, la història de la 
fotografia o descobrir diferents aparells de Cinema.  
 
Una resposta molt específica d'enguany ha estat que els infants han descobert què és un fotograma en una pel·lícula.   
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5.  PREPARACIÓ CURS 2019-20 
 
5.1. Actuacions estiu 2019 
 

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

- Disseny i edició específica d'un fulletó de difusió de la "30a Mostra de Cinema d'Animació Infantil de Girona". 
- Difusió de la nova oferta educativa del servei educatiu a través de newsletter, professors visitants i 

presentacions de recursos. 
- Actualització de la informació referent a les activitats educatives al web del Museu del Cinema.  
- Revisió i actualització de les propostes educatives "El conte s'anima", "Cinema mut: fem de Charlot". 
- Revisió general dels materials i recursos utilitzats a les propostes educatives. 
- Revisió de propostes educatives, modificant els guions necessàries.  
- Revisió de les maletes didàctiques de Cinema  (Màgia de l’animació i 7 de Cinema) i preparació de material 

de gestió de préstec de la maleta autònoma. 
- Preparació dels cursos pel professorat del curs 2018-2019. 

 
5.2. Preparació Oferta educativa curs 2019-20 
 

Educació infantil 
 

- 30a Mostra de Cinema d’Animació de Girona (Sessió matinal de Cinema) 
- El conte s’anima: de les ombres al Cinema (Visita + taller) - REFORMULACIÓ 
- Conte de llum (taller) 
- Teatre d’ombres. El primer Cinema (Visita + taller) 

 
Educació primària 

 
- 30a Mostra de Cinema d’Animació. Cicle inicial de primària (Sessió matinal de Cinema) 
- Cinema mut: fem de Charlot!. Cicle mitjà i superior de primària (Visita+taller) 
- Del 3D a la realitat virtual (visita + taller). Cicle mitjà i superior de primària  
- El Cinema abans del Cinema (Visita guiada) 
- El conte s’anima: de les ombres al Cinema (Visita + taller) - REFORMULACIÓ 
- El joc de l’animació. Cicle mitjà i superior d’educació primària (Visita + taller) 
- Fem Cinema! Els plans Cinematogràfics. Cicle superior de primària. (Visita + taller de creació audiovisual) 
- Llanterna màgica: de la imatge a l’espectacle (Visita + taller) 
- Música i Cinema (Visita + taller) 
- Pintem amb la llum. Cicle mitjà de primària. (Visita + taller)  
- Teatre d’ombres: el primer Cinema (Visita + taller) 
- Trucs i trucatges: la màgia del Cinema dels orígens. Cicle superior d’educació primària (Visita + taller) 

 

 
Educació secundària i batxillerat 
 

- Animació (Visita + taller) 
- Cinema mut: fem de Charlot! (Visita+taller) - ACTUALITZACIÓ  
- Del 3D a la realitat virtual (visita + taller)  
- El Cinema abans del Cinema (Visita) 
- Els primers cineastes. Taller de vídeo documental per a joves. (Taller)  
- Girona, Flors de Cinema (Taller) 
- Girona, Plató! (Visita espais ciutat + taller) 
- Laboratori de fotografia (Visita + taller)  
- Llegeix, càmera…i acció! Adreçat a 4rt ESO i 1er de batxillerat (Taller a l’aula – Activitat amb col·laboració del 

servei de Biblioteques de Girona) 
- Música i Cinema (Visita + taller) 
- Objectiu Cinema (Visita + taller)  
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Maletes didàctiques 
 

- La màgia de l’animació (autònoma i amb educador) 
- 7 de Cinema 

 

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

- Oferta de préstec de pel·lícules amb material educatiu 
- Atenció al professorat amb visites de formació i consultes. 
- Cursos per al professorat  

 

 

6. COL·LABORACIONS 
 

- Biblioteques de Girona 
- Centre de recursos Pedagògics del Gironès. Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
- Cinema Truffaut 
- Cinemes Ocine 
- Cinètic 
- Filmoteca de Catalunya 
- Fundació Bofill 
- UdG. Institut de Ciències de la Educació Josep Pallach (ICE). 
- Programa de vacances. Ajuntament de Girona 
- Serveis educatius de l’Ajuntament de Girona (La Caseta) 

 

 
Girona, octubre del 2019.   


