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FITXA- RESUM

El curs 2009/2010, dintre de la dinamització de la biblioteca i els
itineraris de lectura, vam tenir la sort de comptar amb la presència al
centre de l’autor tortosí Jesús Mª Tibau. A partir d’aquest moment,
es va crear una atmosfera positiva entre l’escola i l’escriptor, que va
portar a imaginar un projecte conjunt de col·laboració entre les dues
parts. En Jesús Mª estava a punt de publicar un recull de contes
curts, i vàrem tenir l’opció d’escollir un d’aquests per tal de
combinar-ho amb la programació de Mitjans Audio-Visuals del
centre (MAV), i la programació de les tipologies textuals de llengua
catalana ( el conte) per aprofundir en la comprensió lectora
(essència del relat) i la seva interpretació, la dinamització de la
lectura, i el coneixement i aprofundiment en tècniques MAV que ja
es portava a terme al centre.
El resultat d’aquesta col·laboració és aquest curtmetratge anomenat
‘Magnetisme’, basat en el relat curt de l’autor, inclòs en el llibre I un
cop de vent els despentina de Cossetània Edicions. L’alumnat de 6è
ha estat protagonista en la filmació, la interpretació, el muntatge i
producció; mentre que el professorat responsable de MAV i llengua
catalana a 6è (Cinta i Laura) han proposat Unitats de Programació
amb objectius, activitats, avaluació... per tal que l’alumnat conegués
tècniques de cinema i interpretació, i a més, els programes de

software més habituals pel muntatge, així com continuar amb el
treball de lectura, comprensió, per analitzar el significat dels textos
narratius.
Des del departament de música s’ha composat la banda sonora
(Maite), i l’alumnat de 6è i 5è l’ha interpretada (amb l’ajut de Maite i
Marc), essent, doncs, una banda sonora original.
També hem comptat amb la participació de famílies, Ajuntament,
experts en deficients visuals...
Ha estat una experiència novedosa, enriquidora, i sobretot,
engrescadora per l’alumnat participant, ja que hem passat del
llenguatge escrit al llenguatge visual, reforçant tècniques de
tipologia de textos, lectura, comprensió, valoració de les pròpies
produccions, habilitats , interpretació i expressió corporal, tècniques
audiovisuals, estratègies informàtiques... creant un tot globalitzat
que ara teniu a les vostres mans amb el nom de ‘MAGNETISME’.

