
PROGRAMACIÓ PER ESCOLES

Espai Fontana - Barcelona - 9,10 i 11 de Novembre de 2011

Dimecres 9 de Novembre
PRIMARIA:  AIRBENDER – Els Quatre elements.

09.30h Entrada dels nens a l'Espai Fontana
09.45h Presentació i petita xerrada sobre la pel·lícula i els 4 elements
10.00h Joc que cada nen escolleixi un element i els asseurem per grups.
10.15h Pel·lícula
12.00h Taller per grups de 10 nens cada grup i segons l'element que han 

escollit. Cada grup  haurà de fer un dibuix que sintetitzi el paper de l'element a la pel·lícula.
12.30h Exposició i sortida

Les escoles podran treballar amb més tranquil·litat i per grups creats per la mateixa classe un dibuix molt més 
   elaborat i de mides grans per enviar al FICMA i fer una exposició al FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
            CINEMA DEL MEDI AMBIENT al mes de Juny.

Dijous 10 de Novembre
SECUNDARIA: ODISEA 2050 – El Canvi Climàtic
09.30h Entrada grups a l’Espai Fontana
09.45h Presentació Activitat i Xerrada sobre el canvi climàtic
10.00h Passe Pel·lícula
10.20h Activitat: Es faran grups que treballaran diferents propostes sobre com hauria de continuar la 
               pel·lícula a nivell de contingut  (medi ambient)i a nivell de realització (cinema)
10.40h Cada grup presentarà la seva proposta i farà una càpsula del temps (Gravació d’una imatge o missatge, 
               donant un consell sobre el canvi climàtic)
11.15h Entrada d'un altre grup 

Divendres 11 Novembre: 
BATXILLERAT  I ULTIMS CURSOS DE SECUNDARIA:  ELS RASTRES DEL THEYS – El documental
09.45h Entrada dels Grups Espai Fontana
10.00h Presentació a càrrec del realitzador de la pel·lícula, membre de l' equip “Al Filo de lo Imposible”
10.15h Documental.
10.45h Feedback entre realitzador i alumnat. Explicació de com han realitzat el documental, que han descobert a nivell medi 
              ambiental i com han realitzat la pel·lícula a nivell cinematogrà!c.  
              Es portarà un equip de gravació submarina perquè els alumnes el vegin i facin probes.
11.30h Fi de l’Activitat.
11.30h - Podríem fer entrar un nou grup si escau i fer les sessions d’una hora i mitja.

INSCRIPCIONS: jaumegil@!cma.com  - tel: 619777099
DATA LÍMIT INSCRIPCIÓ: 30 d’Octubre de 2011
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Mostra del Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient per a infants i joves


