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1. CAMPANYA D’ESTIU 2021 

 

Del 22 de juny al 13 de setembre de 2021. 
 

 2020 2021 
Número de grups participants (entitats, casals, grups familiars...) 17 39 

Total usuaris visitants 222 787 

Mitjana persones/grup 13 20 

Participació activitats 129 531 
 

1.1. Oferta d’activitats 

- Casal d’estiu: “Casal de Cinema”. El juliol del 2021 es va desenvolupar el Casal de Cinema adreçat a nens i 
nenes de 7 a 12 anys que s’inclou dins del Programa de Vacances de l’Ajuntament de Girona i que, tot i que 
s’organitza des del Museu del Cinema, es duu a terme al Centre Cívic Pla de Palau. Aquesta activitat s’ha 
desenvolupat en força més normalitzat que l’any anterior, en el que just es sortia del confinament 
domiciliari per prevenir l’expansió del COVID19. S’han seguit les mesures marcades per les autoritats que, 
tot i que en plena expansió de la malaltia entre els joves durant el mes de juliol 2021, han estat més laxes 
que l’any anterior. Aquestes ens han permès sols fer un grup de convivència que ha permès interactuar 
infants d’edats i de centres educatius diferents generant noves experiències educatives i de lleure. Durant 
el mes de durada del casal, els nens i nenes van participar en jocs, tallers i activitats al museu que van cloure 
amb la realització del curtmetratge “La venjança de l’àvia”. Van participar en el casal un total de 22 infants.  

- Casal d’estiu – Taller de realització Cinematogràfica: “Cinema i... acció!”. Durant el juliol del 2021 es va 
organitzar el 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. “In 
english, please” va ser l’audiovisual fet pels participants. Van participar d’aquesta proposta 18 joves. 

- Propostes específiques per a casals d’estiu i grups d’educació no formal. Durant l’estiu del 2021 es van 
programar les activitats: Ajuda’ns a trobar la caputxeta! (visita-taller per a infants de 4-8 anys), Light 

painting, pintem en la foscor! (taller per a infants de 8 -10 anys) i Fem un tràiler (taller per a infants de 10 – 
12 anys).  

- 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.  

 
 

1.2. Tipologia de grups educatius que han realitzat activitats d’estiu 
 

.  
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11%

Escoles 
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2. OFERTA EDUCATIVA I ACCIONS DE DIFUSIÓ CURS 2021 – 2022 
 
2.1. Promoció i difusió del Servei Educatiu 
 

Difusió de les activitats  
 

 Edició d’un llibret (en format digital i físic) de la oferta educativa presencial del Servei Educatiu adreçada a les 
escoles que presenta de manera atractiva l’oferta pedagògica. Aquest any s’ha utilitzat per fer enviaments 
digitals, s’ha penjat a la pàgina web i físicament s’ha entregat a  centres que s'han interessat per la oferta 
educativa escolar del Museu i durant les jornades de formació organitzades pel museu.  

 

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

 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). 

 Participació en el programa INDIKA de patrimoni cultural i educació amb diverses activitats educatives segons 
nivells educatius. 

 

 Inclusió de les activitats del museu dins del programa de recursos educatius de la Caseta de recursos 
pedagògics de l’Ajuntament de Girona. 

 

 Enviament, per correu electrònic, de les propostes educatives del curs 2021-22 al mailing del Museu del 
Cinema del centres escolars. 

 Fulletons i cartellera específica de l’activitat familiar “Un aniversari de pel·lícula”. 

 Fulletons específics de la 30a Mostra de Cinema d’animació Infantil de Girona. 

 Difusió conjunta, a través de correu electrònic, sobre les jornades de formació sobre l’estat actual de l’educació 
en comunicació audiovisual a les aules “Panoràmica 22” coorganitzada entre Aulamèdia i el Museu del Cinema. 
 

Presentacions i accions de promoció  
 

Juliol 
Inclusió de les activitats del museu dins del programa de recursos educatius de La Caseta. Recursos 
educatius de l’Ajuntament de Girona. 

Agost 
Edició de d’un llibret de difusió de les propostes educatives adreçat a les escoles on es presenten els 
recursos educatius de manera atractiva. 

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

Setembre 
Presentació del curtmetratge “In english, please” desenvolupat pels joves del Casal Cinema i... acció! 
durant el mes de juliol del 2021 

Setembre 
Enviament de les propostes educatives del curs 2021-22 per correu electrònic al mailing de personal 
docent del servei educatiu del MdC.  

Setembre 
Participació en la Presentació dels Recursos Educatius de Girona organitzats per La Caseta-Serveis 
Educatius.  

Setembre 
Presentació de les propostes educatives, recursos i desenvolupament d’un taller pel claustre de 
l’Escola La Florida per donar-los idees pel projecte anual de centre vinculat al Cinema. 

Octubre 
Entrevista de balanç de l’aliança Magnet per part de la Fundació Bofill difosa a través dels seus canals 
de comunicació (actualitat web i butlletí electrònic).  

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

Novembre  
Participació en el festival Som Cultura del Patronat de Truisme Costa amb l’activitat dels museus 
promoguda per la Xarxa de Museus de les Comarques de Girona amb el vídeo “Alice Guy, la primera 
directora de Cinema”. 

Novembre 
Participació a la taula rodona “Qui ens ensenya Cinema” presentant l’activitat del servei educatiu de 
les Jornades d’educació Mediàtica organitzades per Aulamèdia a Barcelona.  

Novembre 
Presentació del servei educatiu als estudiants de Truisme internacional i patrimoni de la Universitat 
de Girona. 

Desembre 
Inclusió de les activitats educatives del museu al recull de propostes de recursos educatius de la web 
per a mestres XTEC. 
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Desembre  
Presentació del servei educatiu i dels recursos específics d’educació infantil per als estudiants 
d’educació infantil de l’INS Vallvera de Salt 

Març 
Visita guiada de formació al professorat interessat participant en la jornada Panoràmica 22 - Formació 
per a professorat de l'audiovisual a l'aula que vam coorganitzat amb Aulamedia. 

Maig  
Participació a la Fira de la Ciència organitzada pel servei educatiu de l’Ajuntament de Girona amb 
diversos tallers sobre la percepció de les imatges.  

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 i el Cinema Truffaut. 

Juny 
Participació en l’entrega de premis del concurs “Això pinta bé” organitzat per la Diputació de Girona 
en el marc del programa INDIKA. L’escola Joan Roura i Parella va participar en una de les activitats del 
museu que formen part del programa i va enviar la seva creació que va guanyar un dels premis.    

 

 
2.2. Oferta educativa curs 2021 – 2022 
 
Educació infantil  
 

- 30ª Mostra de cinema d’Animació de Girona. Educació infantil i cicle inicial de primària. (Projeccions de 
Cinema) 

- Conte de llum. (Taller)  
- El conte s’anima: de les ombres al cinema. (Visita + taller)  
- Teatre d’ombres: el primer cinema. (Visita + taller) 
 

Educació primària  
 

- 30ª Mostra de cinema d’Animació de Girona. (Projeccions de Cinema)  
- Mim i pantomima (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) 
- Animació.(Visita + taller) 
- Cinema mut: Fem de Charlot! (Visita + taller) –  
- Dones visibles al món del Cinema (Visita guiada en clau de gènere)  
- El cinema abans del cinema. (Visita guiada) 
- Cineastes Lumière (Taller)  
- Girona, Plató! (Visita espais de rodatge de Girona + taller) 
- Girona, flors de Cinema. (Taller)  

 

- Laboratori de fotografia. (Visita + taller)  
- Llegeix, càmera...i acció!. (Projecte anual) 
- Masterclass de Música i Cinema. (Visita + taller) 
- Objectiu Cinema. (Visita + taller)  
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Educació especial 
 

- El conte s’anima (Visita + taller) 
- 30a Mostra de cinema d’animació de Girona (Projeccions de Cinema) 

 

- Teatre d’ombres: el primer cinema (Visita + taller) 
- Cinema Mut: Fem de Charlot (Taller)  

 
Activitats a les aules  
 

- La cuca lluca i el món de colors (educació infantil) 
- El teatre d’ombres de Ramayana (cicle inicial de primària) 

 
A més, en funció de les necessitats de cada centre s’han desenvolupat propostes especifiques de visites virtuals 
o s’han fet altres tallers del museu a les aules.  

 
Recursos en línia per al professorat  
 
Obertura d’un espai específic a la pàgina web perquè els docents puguin consultar i descarregar material vinculat a la 
temàtica del museu per poder completar la seva pràctica a les aules.  
 

 Fabriquem joguines òptiques. Activitat per a descobrir els aparells precursors del Cinema, les seves 
característiques i com construir-ne un amb material d’ús quotidià. 

 Guia didàctica de visita autònoma. Material per a preparar o fer la visita de manera lliure amb grups a partir 
de secundària.  

 Maleta 7 de Cinema en línia. Contingut de la maleta de secundària i batxillerat en línia per aquell professorat 
que ho sol·liciti. 

 Cercador de pel·lícules amb material didàctic. Recull de films amb material didàctic per a treballar a l’aula 
associat. 

 Els invents que van fer possible el cinema. Recull de vídeos que expliquen el funcionament dels aparells 
precedents del cinema i que van ajudar a la seva creació. 
 

Activitats per a grups familiars  
 

- Un aniversari de pel·lícula (Taller).  
- Taller de Cinema mut (Taller)  

 
 
2.3. Projecte de suport en innovació pedagògica a centres escolars del municipi  
 
Després de 4 anys de relació amb l’escola Àgora, emmarcada dins del programa MAGNET de la Fundació Bofill, s’ha 
seguit donant suport a l’escola amb el seu projecte d’audiovisuals. 
 

MAGNET es un programa impulsat per la Fundació Jaume Bofill en col·laboració amb el Departament 

d'Ensenyament i l'Institut 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 va fer aliança amb l’escola Àgora de Girona i va col·laborar en el seu projecte escolar relacionat 
amb el Cinema. Durant el curs escolar 2021-22 s’ha seguit donant suport a l’escola, tan per part de la fundació com del 
museu, ja fora del paraigües del projecte. 
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L'equip del Museu del Cinema ha desenvolupat les següents accions relacionades amb el projecte aquest curs 2021-
2022:  
 

Setembre 
Activitat per inaugurar, encaminar i motivar el projecte anual vinculat amb el reportatge. Treball 
intern per decidir com treballar aspectes de l’audiovisual amb els infants dels diferents cicles. 
Taller de reportatge i claustre del professorat al museu.  

Novembre 
Reunions de seguiment del projecte d’audiovisuals vinculat a l’aniversari del centre. Proposta de 
formació per part d’un expert audiovisual amb la mainada i gravació d’un audiovisual de promoció 
del centre que anirà a càrrec de la fundació Bofill.  

Desembre 
Suport en reunions sobre el documental i projecte audiovisual que s’estava desenvolupant al 
centre.  

Juny Reunió de valoració de la col·laboració durant el curs 2021-2022 amb la Fundació Bofill.  

Finals de 
juny 

Tancament de curs i claustre de preparació del nou projecte audiovisual del curs 2021-22  

 
El museu volia seguir la relació amb el centre i va parlar amb el servei municipal d’educació de l’Ajuntament de Girona 
per canalitzar una altra via de col·laboració. El programa sortint d’aquesta voluntat s’anomena “NEXES” i ha de servir 
perquè les escoles de màxima complexitat puguin rebre el suport de l’ajuntament i institucions del municipi per fer 
projectes singulars i de suport a l’alumnat.  
 

El projecte NEXES és un programa impulsat des del Servei Municipal d’Educació de Girona per incorporar a les 
escoles públiques de la ciutat aprenentatges artístics, científics i literaris per a millorar les oportunitats d’èxit 
escolar. Un projecte transversal que promou la col·laboració entre centres educatius de màxima complexitat 
amb una entitat cultural per desenvolupar projectes dins del currículum escolar al llarg del curs amb l’objectiu 
de fomentar l’èxit educatiu.  

 
El Museu del Cinema fonamenta la seva participació en el projecte NEXES, impulsat i finançat per l’Ajuntament 
de Girona, en la seva línia estratègica de treball educatiu i comunitari, amb l’objectiu de facilitar als alumnes 
de centres educatius la descoberta dels orígens i l’evolució del llenguatge de les imatges, de potenciar 
l’educació en llenguatge audiovisual, i de formar ciutadans/es espectadors/es amb capacitat d’interpretació i 
expressió crítica en un món en que la comunicació audiovisual és la gran protagonista.  

 
Aquest projecte de l’Ajuntament de Girona, amb la col·laboració del Museu del Cinema, es va presentar a l’escola Àgora 
que va decidir no acollir-s’hi i fer-ne un projecte propi.  
 
Des de l’Ajuntament de Girona s’ha buscat una altra escola amb qui poder desenvolupar el projecte “NEXES” 
d’audiovisuals i el curs vinent es farà amb l’escola Dalmau Carles.  
 
 
2.4. Formació de formadors 
 

 Panoràmica 22 – Jornada El cinema a l’aula. Jornada de formació coorganitzada amb Aulamèdia i amb el 
reconeixement del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Realitzat el 5 de març del 2022. 
Espai de reflexió sobre la importància de la necessitat del coneixement del llenguatge audiovisual entre 
l’alumnat i mostra d’experiències en aquest sentit. Hi ha participat 60 professors/es.  
 

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

 Apropa Cultura en Diversitat i Inclusió. Formació realitzada el dia 1 d’octubre organitzada per Apropa Cultura. 
Hi ha participat l’equip sencer del museu i l’empresa d’educadores del museu.  
 

 Educació en museus i espais patrimonials. Formació realitzada de setembre a desembre. Curs 
pofessionalitzador de l’empresa Formación al Cuadrado. Hi ha participat la tècnica del servei educatiu. 
 

 

 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. 
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3. DADES ESTADÍSTIQUES 
 

Concepte Curs 21-22 

Usuaris en context educatiu del Museu del Cinema 20.604 

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

 

. . 

 
Els usuaris finals del curs 2021-22, tot i que amb alguns mesos inestables arrel de pujades de casos de COVID19, 
recupera la majoria de usuaris del servei educatiu previs a la pandèmia. 
 
Enguany s’han pogut desenvolupar totes les activitats del servei educatiu així com els participants d’aquesta. En destaca 
la 30a Mostra d’Animació Infantil de Girona, que havia anul·lat les dues darreres edicions per les restriccions per 
prevenir l’expansió de la malaltia, que ha recuperat les projeccions de cinema per a infants de 2 a 5 anys en les diferents 
cinemes de la ciutat.  
 
La territorialitat dels grups que visiten el museu sempre ha estat un factor important, aquest curs 201-22 s’ha seguit 
aquesta tendència essent el major nombre de participants en les activitats educatives grups de les comarques de 
Girona. S’han recuperat alguns dels grups de França que el darrer any no havien pogut desplaçar-se i s’han rebut grups 
d’arreu del territori català i puntualment de fora d’aquest.  
 
A més, aquest curs, s’ha tornat a participar en el programa INDIKA de recursos pedagògics de la Diputació de Girona. 
Aquest ha inclòs diversos recursos del servei educatiu per a diferents nivells educatius, permetent la visita més 
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Total centres 298 283 275 297 276 268 362 345 259 293 286 165 122 237 

Alumnes 
/centre 

80 80 75 65 58 71 54 70 98 86 92 80 87 87 

Total grups 1.153 1.346 1.089 771 668 883 871 1.001 1.140 1.227 1.001 652 536 947 

Alumnes/ 
Grup 

20 17 19 25 24 22 22 24 22 20 26 20 20 22 

Participen en 
proposta SE 

19.130 18.884 16.595 15.403 13.990 15.100 16.386 20.474 21.490 21.490 22.249 11.183 9.472 17.980 

% ús serveis 
educatius 

80% 83% 80% 80% 78% 83% 84% 84% 85% 85% 85% 84% 89% 87% 

TOTAL 
USUARIS 

23.732 22.828 20.755 19.100 17.938 18.053 19.552 24.308 25.396 25.088 26.245 13.246 10.601 20.604 
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econòmica als grups de proximitat. Un percentatge elevat dels grups de les comarques de Girona que s’han acollit a 
aquesta opció.   
 
Des del curs 2020-21 el museu va encetar un programa propi de suport econòmic per els centres de alta i màxima 
complexitat del municipi  i rodalies que permet que el seu alumnat desenvolupi activitats per descobrir el contingut del 
museu a un preu molt reduït. A més, el museu també participa d’altres programes de suport econòmic per a centres 
educatius de màxima complexitat com és el programa Argonautes de la Generalitat de Catalunya que subvenciona el 
desplaçament de l’alumnat fins al museu.  
 
Pel que fa al programa de recursos educatius de l’Ajuntament de Girona – La Caseta es reben la majoria de centres 
escolars del municipi, aquests poden desenvolupar les propostes educatives del museu al llarg del curs amb un 
descompte per alumne per tal de que aquests puguin descobrir el patrimoni audiovisual de la ciutat.  
 
Els cursos per a professorat també s’han recuperat amb una jornada de formació específica sobre l’audiovisual a les 
aules “Panoràmica 22” que es va coorganitzat amb Aulamèdia i que va acollir més de 60 persones al Centre Cultural La 
Mercè per debatre l’estat actual sobre aquesta temàtica en els centres educatius. 
 
Destacar diversos canvis en l’ús de propostes educatives concretes com ara la maleta didàctica “La màgia de l’animació” 
que sols s’ha desenvolupat de manera autònoma i sense educador o el creixement de demanda de la proposta tècnica 
de “Laboratori de fotografia”, una activitat de precinema singular que desenvolupem al museu de manera regular, que 
acostuma a complementar una visita guiada dels grups que fan cultura audiovisual a batxillerat.   
 
Amb les valoracions del professorat hem pogut copsar que el museu segueix essent el lloc de referència per a fer 
sortides relacionades amb la temàtica de cinema. Es tracta de la sortida normalment 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.  
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juliol agost setembre octubre novembre desembre gener febrer març abril maig juny totals 

Visites guiades                         8.406 

Visita guiada grup escolar 49   75 533 460 438 275 778 850 696 949 606 5.709 

Visita per lliure grup escolar 174 82 24 212 102 144 65 441 554 282 290 222 2.592 

Visita guiada "Dones al món del Cinema         60 25   20         105 

Propostes de descoberta                         2.182 

Taller "El conte s'anima" 18     150 211 83   234 286 298 184 97 1561 

Taller "Teatre d'ombres"       66   50 47 40 31 124 112 151 621 

Tallers temàtics                         4.491 

Taller " Animació"         149 154 20 181 45 196 103 44 892 

Taller "Trucs i trucatges"       134   54 23 51 91 92 72 75 592 

Taller "Mim i pantomima" (primària)         82               82 

Taller "Cinema mut" (secundària)   22     25 60   233 56 279 28 62 765 

Taller "Fotografia"       14 115 74 23 80 20 15 16 38 395 

Taller "El joc de l'animació"     27 23     75 44 257 27     453 

Taller "Conte de llum"           47       65 94   206 

Taller "Llanterna màgica" (primària) 14     52             47   113 

Taller "Llanterna màgica" (secundària)               39         39 

Taller "Música i Cinema"       29   17 12 59   39 14   170 

Taller "Del 3D a la realitat virtual"       94   51     109 40 23 147 464 

Taller "Pintem amb la llum"                150 26   144   320 

Tallers de creació cinematogràfica                         1.513 

Taller "Fem cinema!"       24     43 58 54   124   303 

Taller "Primers cineastes"           25         38 197 260 

Taller “Girona Plató”           76   88 82 20 31   297 

Taller "Objectiu Cinema"       59       135 309 99 51   653 

3.1.2. Usuaris per mesos de les activitats educatives.  
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Tallers a les aules                         1.098 

La cuca lluca i les ombres de colors 72       116   119   117   42   466 

Espectacle d'ombres de Ramayana             79     104     183 

Mim i pantomíma             100     104     204 

Fem Cinema             115           115 

Visita guiada virtual                 130       130 

Projectes anuals                         228 

Llegeix, càmera i… acció!                         228 

Projeccions de cinema                         1444 

Mostra de Cinema d'animació                   609 835   1444 

Maletes diàctiques                         688 

"La màgia de l'animació" autònoma       125 103     49   49 169   495 

7 de Cinema” autònoma     18       126 49         193 

Casals d’estiu                         282 

“Cinema i… acció!” 18                       18 

"Casal del cinema" 22                       22 

Taller "Ajuda'ns a trobar la caputxeta" 171                       171 

Taller "Light painting" 52                       52 

Taller "Fem un tràiler" 19                       19 

Altres                         272 

Cessió d’espais per activitats educatives       6         26       32 

Formació per professorat     47 2 31 54     60   2   196 

Tallers familiars de Cinema Mut i aniversaris         14     8   7 15   44 

Totals  609 104 191 1523 1468 1352 1122 2737 3103 3145 3383 1639 20.604 
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3.1.3. Distribució usuaris anual per activitat educativa realitzada   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 

TOTAL 2019/20 5.091 4.978 289 0 692 20 113 11.183 

TOTAL 2020/21 3.004 5.186 409 109 644 41 39 9.429 

TOTAL 2021/22 5.814 9.328 228 1.444 688 282 196 17.980 

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. 
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.  
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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 629  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 Sobrequés 5 

La Salle Girona 2 

INS Vilablareix 2 

INS Vallvera de Salt 2 

Universitat de Girona 2 

INS J. Vicens Vives 2 

Escola Bordils 1 

CFA Bernardes de Salt 1 

IES Carles Rahola 1 

Servei educatiu Ajuntament de Girona 1 

Total: 10 centres 19 préstecs 
 

 

 

. . 
 

La tendència dels darrers anys en el nombre de cessions de pel·lícules per a centres educatius segueix baixant, l’aturada 
d’activitat per la pandèmia i els nous usos de platafòrmes de visualització de films han fet que les pel·lícules en format 
físic caiguin en desús, a no ser que es busqui una pel·lícula molt concreta i signular.  
 
El que sí que es segueix fent és l’enviament de material didàctic per a professors que projecten les pel·lícules a l’aula i 
volen complementar la proposta treballant el seu contingut audiovisual o de valors. Tot i així, la majoria d’usuaris dels 
materials didàctics el tenen d’altres anys o el cerquen ells directament a internet. L’istitut fa un recull de material 
didàctic accesible en línea, a través de cercadors genèrics, plataformes concretes... el museu coneix aquests recursos i 
els difón si se li fa una petició. 

0
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Evolució prèstec recursos educatius 
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Fa un parell d’anys que es va treballar amb un cercador de pel·lícules amb material didàctic complementari disponibles 
a la biblioteca del museu. S’està a l’espera de la renovació de la pàgina web per apoder incloure aquesta eina que 
permetrà conèixer quins films són adequats al nivell educatiu dels alumnes per a treballar, a l’aula, temàtiques i àrees 
de currículum concretes.  
 
La tendència de centres que utilitzen el prèstec de l’Institut d’Estudis del Museu del Cinema és la mateixa, són centres 
de Girona, molts d'aquests centres són repedidors d'altres anys, o de docents que viuen a la ciutat i ja coneixen el servei. 
 
 

3.1.6. Tipologies centres que desenvolupen activitats educatives 
 

 

  . 

Font: registre reserves. Dades en nombre de grups que han fet reserva. 
 

 

3.1.7. Classificació dels grups per nivells educatius  
 

. . 

Font: registre reserves. Dades en nombre d’usuaris per nivells educatius. 
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3.1.8. Procedències generals dels grups educatius que visiten el museu 
 

. . 

Font: registre reserves. Dades en nombre de grups de reserva. 
 

 
Aquest curs 2020-21 s’ha rebut un major nombre de grups de les comarques de Girona, superant la meitat del total de 
participants. Els grups de França han tornat a baixar després de l’aturada per la COVID19 i hem tornat a rebre grups 
d’arreu del territori català i de l’exterior. Hem tingut força grups de les comarques de Barcelona i ens hem desplaçat, 
puntualment, a fer activitats del museu a les aules.  
  

3.1.9. Procedència de les comarques de Girona. 

 
 

 

 

 

 

 

.  

Font: registre reserves. Dades en nombre de grups de reserva. 
 
Enguany, s’ha rebut un percentatge superior de visitants de les comarques de Girona. Aquests grups han estat 
sobretot de proximitat, essent els de Girona els que més han trepitjat el museu però seguits dels del Gironès. Els 
grups de l’Empordà sempre han estat els que més han visitat el museu i han seguit la tendència però els de La Selva i 
Pla de l’Estany no han estat tan presents al museu com ho havien estat abans de la pandèmia.  
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3.2. Usuaris a través de programes, convenis i col·laboracions 
 
 

3.2.1. Ajuntament de Girona. Programa de recursos educatius. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

AJUNTAMENT DE GIRONA 

30a Mostra de Cinema d’Animació Infantil  

Centre educatiu Nombre d’alumnes 

Escola Eiximenis  68 

Escola Joan Bruguera 49 

Escola Montjuïc 23 

Escola Dr. Masmitjà 90 

Escola Vedruna 45 

Escola Maristes 125 

Escola d’educació especial Font de l’Abella 7 

Escola Dalmau Carles 82 

Escola Vilaroja 22 

Escola d’educació especial Palau 4 

Escola Montfalgars 36 

Escola Marta Mata 117 

Llar d’infants Cel Blau 27 

Escola Domeny 181 

Escola Bosc de la Pabordia 142 

Llar d’infants Arc de Sant Martí 9 

Escola Balandrau 64 

Subtotal 1 1.091 

 

AJUNTAMENT DE GIRONA 

Vistes i tallers  

Centre educatiu Nombre d’alumnes 

Escola Annexa-Joan Puigbert 50 

Escola Les Alzines 60 

Escola Eiximenis 22 

Escola Joan Bruguera 49 

Institut Jaume Vicens Vives 137 

Institut Montilivi 112 

Escola Fedac Pont Major 48 

Escola Migdia 52 

Institut Santiago Sobrequès 33 

Escola d’educació especial Palau 21 

Escola Marta Mata 225 

Escola Domeny 126 

Escola Balandrau 23 

Institut Ermessenda 108 

Escola d’educació especial Font de l’Abella 19 

Escola Montfalgars 40 
Subtotal 1 1125 



Servei educatiu del Museu del Cinema. Memòria curs 2021-2022   

18 

3.2.2. Biblioteques de Girona. 
 

Llegeix, càmera i... acció! Taller de booktrailer  

INS Ermessenda de Girona 116 

Escola Maristes Girona 91 

Subtotal 1 207 

 
3.2.3. Programa INDIKA de la Diputació de Girona 
 

DIPUTACIÓ DE GIRONA 

Nom del centre  Comarca Nivell educatiu Alum. Activitat realitzada 

Escola Sant Josep  La Selva 3r-6è primària 68 Trucs i trucatges 

Escola Puig de les Cadiretes Gironès P5 41 El conte s'anima 

Escola Josep Boada La Selva 1r primària 40 El conte s'anima 

IE Salvador Vilarrasa Garrotxa 1r -2n primària 73 El conte s'anima 

Escola EE Palau Gironès Primària EE 8 El cinema abans del cinema 

Escola EE Palau Gironès Primària EE 4 El cinema abans del cinema 

Escola Castellum Gironès 5è primària 27 El cinema abans del cinema 

INS Narcís Monturiol Alt Empordà 3r ESO 8 El cinema abans del cinema 

Escola Cor de Maria - La Bisbal Baix Empordà 1r primària 37 El conte s'anima 

INS Vallvera Gironès CFGS 23 Dones al món del Cinema 

Escola Carrilet Baix Empordà 3r primària 24 El cinema abans del cinema 

Escola Annexa-Joan Puigbert Gironès 6è primària 22 Trucs i trucatges 

Escola Pere Rosselló Baix Empordà 1r primària 40 El conte s'anima 

Escola Annexa-Joan Puigbert Gironès 6è primària 24 Trucs i trucatges 

Escola Montserrat Gironès 5è i 6è primària 93 El cinema abans del cinema 

Escola Les Arrels Gironès P5 80 El conte s'anima 

Escola Balandrau Gironès P5 23 El conte s'anima 

INS El Pedró Baix Empordà 1r ESO 103 El cinema abans del cinema 

INS Narcís Monturiol Alt Empordà 1r ESO 70 El cinema abans del cinema 

Escola EE Palau Gironès Primària EE 6 El conte s'anima 

ZER Llierca - Escola Joan Roura 
Parella  

Garrotxa 1r-6è primària 45 
El conte s'anima 
El cinema abans del cinema 

ZER Llierca - Escola Montpalau Garrotxa P3-6è primària 55 
El conte s'anima 
El cinema abans del cinema 
Trucs i trucatges 

ZER Llierca - Escola Mont Cós Garrotxa 1r-6è primària 38 
El conte s'anima 
El cinema abans del cinema 

Escola Els Estanys Baix Empordà 1r -2n primària 85 El conte s'anima 

Escola Els Estanys Baix Empordà 3r - 4t primària 90 El cinema abans del cinema 

INS Baix Empordà Baix Empordà 4t ESO 23 El cinema abans del cinema 

Escola Jacint Verdaguer La Selva P4 35 El conte s'anima 

Escola Les Arrels Gironès 2n - 3r primària 83 El conte s'anima 

Escola Font de l'Abella Gironès Primària EE 8 El conte s'anima 

Escola Vilademany Gironès P3-P5 22 El conte s'anima 
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Escola Empordanet Baix Empordà 2n - 4t primària 55 
El conte s'anima 
El cinema abans del cinema 
Trucs i trucatges 

Escola Santa Maria Manyanet La Selva 1r primària 53 El conte s'anima 

Escola Mn. Joan Batlle La Selva 3r primària 21 El cinema abans del cinema 

INS Narcís Monturiol Alt Empordà 3r ESO 21 El cinema abans del cinema 

Escola El Pla Gironès 4t primària 42 Trucs i trucatges 

Escola Jacint Verdaguer La Selva P3 27 El conte s'anima 

TOLAL ALUMNES 1517 

 
3.2.4. Programa d’acció social del Museu del Cinema per a centres d’alta i màxima complexitat 
 

MUSEU DEL CINEMA 

Nom del centre  Municipi Niv. educatiu Alum. Activitat realitzada Cost Abonat  Subvenció 

Escola Montfalgars Girona 3r primària 46 El conte s’anima 180€ 69€ 110€ 

Escola El Pla Salt 5è primària 37 El cinema abans del cinema 180€ 55,50€ 124,50€ 

Escola El Pla Salt 6è primària 39 El cinema abans del cinema 180€ 58,50€ 121,50€ 

Escola El Veïnat Salt P5 20 El conte s’anima 90€ 30€ 60€ 

 Costos 630€ 213€ 416€ 

TOTAL ALUMNES 142 alumnes   
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4. DADES QUALITATIVES  
 
4.1. Enquesta valoració professorat 
 

- Mostra: 89 enquestes a professorat (realitzades entre el 13 de setembre del 2021 fins al 23 de juliol del 2022) 
- 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: 8,7 (any anterior 9) 
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4.1.2. Valoració del tracte rebut: 9,4 (any anterior 9,6) 

  

. 

 

 

 . 

 

4.1.3. Valoració dels recursos utilitzats: 8,7 (any anterior 8,3) 
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.  
 

 

.. . 

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

 

 . 
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4.1.5. Valoració de la tasca de l’educador/a: 9,3 (any anterior 9,4) 

 

.  

 

..  

 
 

4.1.6. Valoració de la pàgina web: 9 ( any anterior 8,7) 
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.  
 

4.1.7. Valoració dels espais: 9,1 (any anterior 8,7) 
 

.  
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4.1.8. Primera visita al museu 
 

..  
 
4.1.9. Font d’informació 
 

.... .... 

 
4.1.10. Preparació de la visita 
 

. 

 

 
 
 

No
67%

Sí
33%

Primera visita

Correu 
electrònic

10%

Visita prèvia
34%

Recomació
21%

Web
32%

La Caseta - Recursos 
educatius de 

l'Ajuntament de Girona 
3%

Font d'informació 

Sí
49%

No
51%

Preparació prèvia de la visita
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4.1.10. Motiu de la visita 
 

- Programació 
 

Projecte interdisciplinari anual de centre 18%  

Complement treball curricular fet a l’aula 15%  

Projecte d’una assignatura  13%  

Excursió trimestral 11%  

Sortida cultural (en general) 9%  

Sortida lúdica 9%  

Proximitat 8%  

Repetició d’altres anys. Sortida dins de la programació anual 6%  

Complement de visita a Girona 4%  

Setmana cultural 3%  

Recomanació 2%  

Crèdit de síntesi 1%  

Proposta del mateix grup d’alumnes 1%  

 
- Temàtica 

 

Conèixer la història del cinema  21%  

Descobrir el cinema en general 19%  

Ampliar coneixements en general 12%  

Ampliar coneixements d’imatge 11%  

Descobrir els elements tècnics del Cinema 9%  

Treballar el llenguatge audiovisual 8%  

Donar cultura cinematogràfica a l’alumnat 8%  

Descobrir els elements artístics del Cinema 8%  

Àmbit concret del museu: llum, ombres, contes tradicionals 4%  

 
- Tipologia d’activitats i dinàmiques 

 

Fer un taller 37%  

Conèixer el museu 27%  

Visitar un museu 12%  

Conèixer i experimentar amb aparells reals 9%  

Foment participació i implicació dels alumnes 6%  

Pràctica coneixements explicats a l’aula 4%  

Fer un curtmetratge 4%  

Treballar el valor del patrimoni 1%  

 
 
Seguim amb la tendència de que la majoria dels centres que han visitat el museu ho han fet per complementar treballs 
interdisciplinaris de centre o projectes d’assignatures relacionats amb el Cinema. Els centres vénen a veure el museu 
com a treball previ motivacional, clausura posterior o com a sortida cultural complementària d’aquests projectes.  
 
A nivell temàtic la gran majoria de centres que visiten el museu ho fan per a conèixer la història del cinema i el cinema 
en general, a més també es volen treballar aspectes tècnics, de la imatge o de  llenguatge audiovisual.  
 
Finalment, el recull de valoracions d’aquest curs ens permet detectar que un nombre molt elevat de usuaris vénen pel 
fet de poder realitzar un taller i perquè els interessa conèixer el museu en general.  A més, comenten que els interessa 
poder seguir treballant allò  explicat a l’aula de manera pràctica i també fer produccions de cinema.   
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4.1.12. Assoliment de les fites proposades 
 

. . 

 
En general, els professors comenten que sí que han assolit les fites desitjades complementàries a les activitats que 
s’estan duent a terme al centre. Puntualment, els que no ho han fet, comenten que el taller no va acabar de agradar-
los perquè els mancava quelcom motivador. 

 
4.1.13 Tornaríeu a fer l’activitat 
 

. . 
 
4.1.14. Ha agradat més 
 

L’experimentació i manipulació en l’activitat 13%   

Moment concret d’un taller 9%   

Dinàmica i metodologia utilitzada en l’activitat 9%  

La realització del taller 8%  

La tasca de l’educadora 8%  

La participació activa de l’alumnat 8%  

La visita guiada 7%  

Tot 6%  

Un espai concret de l’exposició  5%  

Les explicacions 5%  

Contingut del museu i/o de les activitats 4%  

La col·lecció del museu 3%  

El bon tracte 3%  

Els aprenentatges adquirits 3%  

Sí
84%

No
2%

Sense 
contesta

14%

Assoliment de fites

Sí 
78%

No 
9%

Sense 
contesta

13%

Tornaríen a fer la mateixa activitat
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La motivació a l’alumnat 2%   

Adequació de continguts a l’alumnat 2%  

Temporització activitats 2% 
 

Endur-se quelcom a casa 1%   

Foment de la creativitat 1%   

S’ha fet amè 1%  

Fer una producció audiovisual 1%  

Novetats del museu 1%  

 
4.1.15. Ha agradat menys 
 
 

Manca de temps per aprofundir en el contingut del museu 14%  

Res 9%  

Manca de manipulació  9%  

Aspectes vinculats a la metodologia i/o dinàmica de l’activitat 8%  

Manca d’adaptació nivell educatiu o capacitats alumnat 6%  

Solapament amb altres grups 5%  

Explicacions molt teòriques  5%  

La tasca de l’educadora 3%  

Manca enllaç amb cinema modern 3%  

El taller 3%  

Poc motivador i/o lúdic 3%  

Manca material en tallers 3%  

Pujar i baixar escales amb els infants petits 3%  

Programa de l’activitat 3%  

Temporització activitat (massa curta o llarga) 3%  

Instal·lacions brutes 2%  
 

 
4.1.16. Propostes de millora d’activitats 
 

Tot correcte 22%  

Propostes de canvis en metodologia 19%  

Més temps de manipulació i experimentació amb els objectes 19%  

Visita amb més profunditat 10%  

Incloure en el taller una part de visita relacionada 3%  

Fer el taller després de la visita 3%  

Activitats més curtes 3%  

Millora del taller 3%  

Millorar la visita 3%  

Accés adaptat a infants d’educació infantil  3%  

Escurçar la part teòrica perquè hi hagi més pràctica 3%  

Controlar l’entrada de grups perquè no se solapin explicacions 3%  

Adaptació al nivell i/o capacitats del grups 3%  

Fer també una visita guiada 3%  
 

 
Per tal de millorar aquests aspectes procurarem:  

 
- Potenciar participació i interacció:  

 
o Es seguirà treballant per tal de potenciar el joc amb els elements de l’exposició. 
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- Millorar temporització de les propostes: 
 

o Seguir revisant les activitats per tal de que les franges temporals siguin les adequades per a 
treballar els continguts previstos.  

o Es seguirà recalcant la necessitat d’arribar 10 minuts abans de l’inici de l’activitat per tal de 
començar puntuals i sempre es confirmarà amb el professorat la durada de l’activitat en arribar 
al museu. 
 

- Coneixement del grup: 
 

o Es promourà el coneixement més profund del grup a través de la conversa prèvia a la visita al 
museu per tal de conèixer els seus interessos.  

 
4.1.17. Propostes temàtiques per tractar en les activitats 
 
Aquest any també s’ha demanat específicament als mestres i professors quines temàtiques els interessaria que 
tractés el museu per tal de poder preveure-les en el desenvolupament de noves propostes educatives.  
 
A continuació desgranem les temàtiques proposades , en verd es marquen aquelles que ja es contemplen, en 
activitats concretes, en la oferta educativa del museu: 
 

- La llum  
- Cinema actual i l’Star System (2)  
- Gravació de tràilers 
- El doblatge 
- Llenguatge audiovisual i treball amb plans (2) 

 
 
4.1.18. Proposta de cursos per a docents 
 
Hi ha molt poques respostes de professorat respecte a aquesta demanda. La gran majoria de les respostes comenten 
que per qüestions de temps i/o distància no podrien fer el cursos.   
 
Normalment, aquestes respostes, ens serveixen per a programar la formació per a docents que es realitza el curs vinent 
però enguany no ens han fet cap proposta en aquest sentit.  
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4.2. Enquestes de satisfacció docents participants en el programa INDIKA 
 
En el quadre que es presenta a continuació, es presenten les valoracions corresponents als grups escolars del programa 
INDIKA.  
 
El fet d'incloure la totalitat de puntuacions, permet extreure les mitjanes de valoració concretes per a cada un dels 
punts de l'enquesta, i així conèixer tant aquells aspectes que funcionen com aquells que és possible millorar.  
 

  
 
Les valoracions tant de les activitats educatives com de l'equip pedagògic del Museu del Cinema per part dels 
responsables dels grups escolars han estat, en general, positives.  
 
A partir de la informació extreta del següent quadre resum de valoració de les enquestes realitzades als docents , la 
mitjana de valoració general de les activitats ha estat de 4.20 sobre 5 punts. 
 
Només hi ha tres aspectes que baixin de la valoració mitjana de 4: 

- Recursos 

- Innovació 

- Aprenentatge significatiu 

En aquest sentit, s’ha vist que les respostes que han rebut menys puntuació han estat les següents: 
- Connexions amb el coneixement per part dels infants 

- Material complementari per a treballar a l’aula 

- Metodologia i material innovador 

Coneixedors de la necessitat de millorar aquests aspectes, es miraran de millorar i adaptar les activitats educatives a 
les necessitats dels grups.  
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4.3. Enquestes de satisfacció dels alumnes 
 

- Mostra: 36 enquestes a alumnes d’educació secundària i batxillerat i 9 enquestes a alumnes de cicle superior 
de primària que han realitzat alguna activitat educativa al museu. 

 

Enguany s’han rebut poques enquestes de valoració però se n’ha fet una exportació per poder conèixer com han anat 

les activitats i si es segueixen tendències dels darrers anys.  

 

Hi ha hagut molt poques respostes, sobretot a primària, aquestes queden molt magnificades però ens han permès 

comprovar que es segueixen força les dinàmiques anteriors. 

 

4.2.1. Valoració global de l’experiència:  
 

ESO i batxillerat: 8,1 ( any anterior 7,9) 
 

.  ... 

 
Cicle Superior de primària: 8,6 (any anterior 8,3) 
 

. . 

 

4.2.2. Valoració global de la tasca de l’educador/a: 8,4  (any anterior 8,5).  
 

.  
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4.2.3. Recomanarien la visita 
 

.   
 
 
4.2.4. Ha agradat més 
 
ESO i Batxillerat  
 
Reserves  
 

Àmbit concret del museu 30%  

El taller 17%   

La interacció i manipulació 14%  

La part pràctica 5%  

Part específica d'un taller 5%   

Ha agradat tot 4%   

Contingut de l’activitat 4%  

Les pel·lícules i/o vídeos visualitzats 4%  

Metodologia 4%  

La visita guiada 2%   

L’educadora 2%  

La col·lecció 2%  

El museu en general 2%  

Les explicacions  2%  

Rodatge o gravació de la pel·lícula 1%   

Tenir temps lliure  1%   

 
Les respostes dels alumnes d’ ESO i batxillerat ens indiquen que el que més els ha agradat és un espai concret del 
museu. Concretament, els espais preferits, segueixen essent els que ho són cada any: Joguines òptiques (10), cambra 
fosca (9), ombres (6) i a més distància llanterna o l’espai dels germans Lumière.  
 
En segon lloc, l’alumnat comenta que el que més els ha agradat és la realització del taller, així com la part de manipulació 
i interacció. En general, valoren molt positivament totes les parts més pràctiques desenvolupades al llarg de les 
activitats, el contingut d’aquestes o la metodologia utilitzada. 
 
A més, també comenten que els han agradat el la col·lecció i museu, l’educadora i les explicacions, la visita guiada o  
poder fer gravacions al llarg dels tallers. 
 
 
 

Sí
84%

No
11%

Altres
5%

Recomanaríen l'activitat
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Cicle Superior de primària  
 

Espai concret del museu  42%  

Experimentació amb els objectes  21%  

Realitzar el taller  16%  

Contingut del taller 11%  

Realitzar la gravació audiovisual 5%  

Dinàmica específica un taller 5%  

 
 
Els alumnes més petits també han comentat que el que més els ha agradat ha esta un espai concret del museu. L'espai 
que més èxit té, com cada any, ha estat el de les joguines òptiques (7), seguit per la cambra obscura i les ombres.     
 
Majoritàriament també han comentat que els ha agradat poder manipular i experimentar amb els objectes del museu 
o desenvolupar un taller. 
 
Els infants que han desenvolupat un taller comenten que els ha agradat el seu contingut o alguna de les seves 
dinàmiques, entre les que destaquen la gravació d’audiovisuals o la representació d’ombres. 
 
 
4.2.5. Agrada menys 
 

ESO i Batxillerat  

 
Espai concret del museu 25%   

Les explicacions 13%  

Durada de l’activitat curta 10%  

Instal·lacions 8%  

No visitar tot el museu  6%  

Ha agradat tot 6%  

Poca manipulació i interacció 5%  

Durada de l’activitat llarga 4%  

Aspectes metodològics 4%   

 
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.  
 
Segueixen costant les explicacions i la part teòrica de les propostes educatives feta per les educadores, ja sigui perquè 
les han trobat llargues, amb molt de contingut o poc interactives.  
 
Tot i així, també destaquen que hi ha poc temps per a poder desenvolupar les propostes proposta, ja sigui visita o taller, 
els hagués agradat tenir més estona per manipular objectes o seguir treballant en la part pràctica. En menor mesura 
comenten que se’ls ha fet llarg. 
 
En les respostes també es comenta que no els ha agradat haver de pujar les escales i no poder seure al llarg del 
recorregut al museu.  
 
Cicle Superior de primària  

 

 

Res 29%   

Les explicacions o part teòrica 24%   

Una part concreta del museu 10%  

La durada llarga de l’activitat 9%  

Poc temps per la manipulació 9%  

Infraestructura 9%  

No fer pausa per menjar 9%   
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Majoritàriament els ha agradat tot, però el 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, reconeixen que aquesta part és necessària per 
a poder fer la part pràctica. 
 
Alguns comenten que els hagués agradat tenir més temps per experimentar amb els objectes però, d’altres, se’ls ha fet 
llarga l’activitat.  
 
Puntualment no els ha agradat no poder menjar entre visita i taller o, més a nivell d’infrastructura, haver de pujar les 
escales per accedir al museu.  
 
 
4.2.6. Troben a  faltar 
 
ESO i Batxillerat  
 
 

Res 20%  

Història del Cinema més ampli i fins l'actualitat 15%  

Fer un curt 10%  

Fer més activitats 10%  

Més temps de taller 5%  

Més elements interactius 5%  

Films més coneguts  5%  

Tenir temps per experimentar tranquil·lament 5%  

Col·lecció complementada amb mitomania 5%  

Edició 5%  

Poder veure les pel·lícules fetes al moment 5%  

Més material pel taller 5%  

Millora de temperatura 5%  

 
Una de les demandes recorrents de l’alumnat, any rere any, és que el museu contempli contingut més enllà dels 
primers cineastes i arribar fins al Cinema de l'actualitat.  
 
Bona part de les respostes ens mostren que estan satisfets amb les propostes del museu però si haguessin de 
comentar quelcom proposarien fer curtmetratges o propostes més dinàmiques, interactives i d'experimentació. 
Enguany, també destaquen que els hagués agradat tenir més temps per seguir realitzant tallers o per experimentar 
tranquil·lament. 
 
Unes de les demandes de temàtiques destacables és l’edició de vídeo i la mitomania.  Continguts que es tenen en 
compte alhora de fer noves programacions d'activitats del servei educatiu. 
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4.2.7. Proposen  
 

ESO i Batxillerat  
 
 

 
 

Fer un taller (música, fotografia, ombres, animació) 26%  

Tot correcte  21%   

Fer un curtmetratge o pel·lícula 21%   

Activitat d’edició de vídeo  16%  

Veure una pel·lícula 11%  

Activitats més participatives 5%   

Tallers amb més material  5%   

 
 
Cicle Superior de primària 

 

Taller de teatre d’ombres 30%  

Editar contingut audiovisual 20%  

Aprendre sobre el 3D 20%  

Descobrir càmeres antigues 10%  

Fer un taller 10%  

Cinema de terror 10%  

 
 
4.2.8. Que han après?  
 

Cicle Superior de primària 
 

Contingut del taller (teatre d’ombres, fotografia, 3D, 
producció films) 44% 

 

Evolució del Cinema 28%  

Aspectes tècnics vinculats a la fotografia 22%   

Gravació d’una pel·lícula 6%   

 
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. 
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5.  PREPARACIÓ CURS 2021-22 
 
5.1. Actuacions estiu 2020 
 

- Disseny d’un llibret, digital i físic, per a l’oferta educativa del servei educatiu del museu. 
- Inclusió de diverses propostes educatives en el programa INDIKA de la Diputació de Girona. 
- Difusió de la nova oferta educativa del servei educatiu a través de la llista de difusió de correu electrònic de 

centres i docents, professors visitants i presentacions de recursos. 
- Actualització de la informació referent a les activitats educatives al web del Museu del Cinema. 
- Revisió de les activitats educatives al portal web “Activium” i “Patrimoni i Educació”. 
- Revisió general dels materials i recursos utilitzats a les propostes educatives. 
- Renovació i/o actualització de material  
- Revisió pedagògica i metodològica 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 de la nova activitat “Time Lapse” per a grups de cicle mitjà i superior de primària. 

 
5.2. Preparació Oferta educativa curs 2021-22 
 
Educació infantil 
 

- 31a Mostra de Cinema d’Animació de Girona (Sessió matinal de Cinema)  
- El conte s’anima: de les ombres al Cinema (Visita + taller) – REVISAT 
- Conte de llum (taller) – REVISAT 
- Teatre d’ombres. El primer Cinema (Visita + taller) 

 
Educació primària 
 

- 31a 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) – REVISAT 
- 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) 
- Timelapse: diorames del passat (Visita + taller) – NOVETAT a partir del gener del 2023 

 
Educació secundària i batxillerat 
 

- Animació (Visita + taller) 
- Cinema mut: fem de Charlot! (Visita+taller)  
- Del 3D a la realitat virtual (visita + taller)  
- Dones al món del Cinema  
- El Cinema abans del Cinema (Visita) 
- Cineastes Lumière (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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Activitats a les aules  
 

- La cuca lluca i el món de colors (educació infantil) 
- El teatre d’ombres de Ramayana (cicle inicial de primària) 
- Altres activitats temàtiques o visites virtuals sota demanda (tots els nivells educatius) 

 
Recursos en línia per al professorat 
 

 Fabriquem joguines òptiques. Activitat per a descobrir els aparells precursors del Cinema, les seves 
característiques i com construir-ne un amb material d’ús quotidià. 

 Guia didàctica de visita autònoma. Material per a preparar o fer la visita de manera lliure amb grups a partir 
de secundària.  

 Maleta 7 de Cinema en línia. Contingut de la maleta de secundària i batxillerat en línia per aquell professorat 
que ho sol·liciti. 

 Cercador de pel·lícules amb material didàctic. Recull de films amb material didàctic per a treballar a l’aula 
associat. 

 Els invents que van fer possible el cinema. Recull de vídeos que expliquen el funcionament dels aparells 
precedents del cinema i que van ajudar a la seva creació. 
 

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 
 

- Agència catalana del Patrimoni Cultural. Programa Argonautes 
- 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. Programa MAGNET 
- Programa de recursos pedagògics de la Diputació de Girona INDIKA 
- Serveis educatius de l’Ajuntament de Girona  
- Xarxa de Museus de les Comarques Gironines (Participació en la comissió d’educació) 
- UdG. Institut de Ciències de la Educació Josep Pallach (ICE). 

 

 
Girona, novembre del 2022.   


