
PROGRAMACIÓ CINEMA EN CURS – IES CASTELL D’ESTELA 
Montserrat Planella i Serra 
14 alumnes de 4t d’ESO (12 noies i 2 nois) 
 
2n trimestre (Dll- dilluns 10-11, Dt- dimarts 10-11, Dv- divendres 9-10) 
 
1a setmana 
10-13 gener 
 

Dll- Introducció al taller. Aspectes organitzatius. Objectius i contingut. Repartiment de 
tasques: (Hi haurà un encarregat/da de documentar tot allò que anem fent al taller. Cada 
mes tres alumnes hauran d’ajudar a final de classe a recollir el material. Cada vegada que 
treballem o veiem un fragment de pel.lícula un alumne/a portarà informació sobre la 
mateixa, això es farà rotativament per ordre de llista. També es determina qui farà algun 
text i presentació en francès pels intercanvis. Més endavant s’establirà uns encarregats de 
fer el diari de llum. Si surten altres tasques s’aniran distribuint perquè cadascú assumeixi 
responsabilitats dins del grup). 
 
Dt- Introducció al cinema. La llum al cinema: la llum que genera la imatge, la llum com a 
element que construeix el pla. La llum natural i la llum artificial. La llum com a element 
cultural. La llum als inicis del cinema. La llum i la tècnica cinematogràfica (dels materials 
sensibles als procediments digitals). Es veurà algun extret i imatges per il.lustrar 
l’explicació. 
 
Dv- Classe a les fosques amb una càmera connectada al monitor. Observar la llum 
primer a les fosques, després anar il.luminant l’espai. Com la llum modifica l’entorn i els 
objectes. Recordar la proposta del Diari de llum. Observar algunes fotografies per al diari 
de llum tirades el 1r trimestre sortim a tirar les següents. S’explica com es penjaran les 
fotografies. (Els encarregats ja aniran fent-les alguns dies del taller). 
 
 
-Per casa cal consultar el web de Cinema en curs i el web del taller. 
 
 

2a setmana 
16-20 gener 
 

Dll- Sortim a fora i busquem exemples de llums amb la càmera de fotos digitals. 
Observem les fotografies a l’ordinador. Si es veu que els costa observar abans veurem 
alguns exemples de fotografies on la llum té molta importància. 
 
Dt- La càmera. L’ull que observa: els elements del pla (enquadrament, posició, distància, 
angulació). L’ull que captura la llum: el diafragma, el focus, els temps d’exposició. 
S’explicarà a través d’una càmera fotogràfica réflex i després es passarà a la càmera de 
vídeo. 
 
Dv- La càmera digital de vídeo. Funcionament. Mecanismes que controlen la llum. 
Càmera fixa: allò que succeeix davant del pla. Càmera en moviment: com la càmera es 
desplaça per l’espai respecta als elements o als personatges. 
 
 
-Per casa cal buscar qui eren els germans Lumière i quin és el seu paper en la història del 
cinema. Això s’ha de portar escrit o enganxat a la llibreta. 
 
 

3a setmana 
23-27 gener 
 

Dll- Buscar enquadraments: un cop tenim un enquadrament triat: Què veiem i què passa 
davant la càmera? Explicar la riquesa que pot tenir un pla fix i tot allò que podem arribar a 
observar-hi. Això serà una introducció per a parlar dels germans Lumière. També 
s’aprofitarà per fer una mica d’història del cinema i explicar com es treballava amb la 
càmera fixa als inicis, sense muntatge, amb una noció teatral i com això anirà canviant. 
Qui són els germans Lumière? Els alumnes expliquen la informació donada i entre tots 
s’aclareix i s’explica qui eren els Lumière. Els plans Lumière, visionat. Què passa a dins 
dels plans? 
 
Dt- Realització de plans Lumière. Explicar el dispositiu per l’intercanvi de postals-
audiovisuals amb el Lycée de Perpinyà. Aquest dia realitzarem plans Lumière de prova. 
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Dc tarda 25 gener (intervenció d’en Gerardo). Presentació d’en Gerard. Podem dedicar 
una horeta a fer els plans Lumière i després fer una sessió més teòrica amb en Gerard que 
ens començarà a explicar aspectes tècnics respecte a la llum i la il.luminació. Això ho farà 
a través d’extrets propis.  
 
Dv- Ens mirem tots els plans Lumière i fem la tria per a enviar a Perpinyà. Es preparen 
textos de presentació en francès que acompanyin la cinta. 
 
-Per casa realització d’altres plans Lumière si es veu que els alumnes els han trobat 
interessants.  
 
Buscar informació: Days of Heaven (Terence Malick, 1978), Van Gogh (Maurice Pialat, 
1991), Partie de campagne (Jean Renoir, 1936), Quatre Aventures de Reinette et Mirabelle 
(Eric Rohmer), Amsterdam Global Village (Johan van der Keuken, 1996), D’Est (Chantal 
akerman, 1993), El espíritu de la Colmena (Victor Erice, 1973), Ciudad Dorada (Fat City, 
Johan Huston, 1972), Accatone (Pier Paolo Pasolini, 1961), Al final de l’escapada (Jean-
Luc Godard, 1959), The Edge of the World (Michael Powel, 1937). I sobre els pintors Van 
Gogh, Millet, Marian Vayreda, Renoir i Seurat. 
 
 

4a setmana 
30-3 febrer 
 

Dll- Filmar (amb) la llum natural. Respectar realitat de les coses, aprofitar fonts de llum 
naturals. Què volem mostrar de la llum? Com volem mostrar les coses amb la llum? 
Quines idees volem construir amb la llum? 
Days of Heaven – Van Gogh. Treballarem aquests dos fragments fent comparacions amb 
pintures per veure com els cineastes utilitzen la llum natural i com prenen referències de la 
pintura. Tambeé veurem com els pintors s’han plantejat treballar amb la llum, com l’han 
observat i explicat en les seves obres:  
-Days of Heaven:  Els camps de blat de Van Gogh, Millet i Marian Vayreda.  
-Van Gogh: Les obres dels impressionistes i neoimpressionistes Renoir i Seurat. 
 
Dt- Altres visionats per parlar d’aspectes més tècnics i també dels ambients, idees, 
sensacions que s’aconsegueixen amb la llum: Partie de Campagne, Quatre aventures de 
Reinette et Mirabelle, El espíritu de la colmena, Ciudad Dorada, Accatone, Al final de 
l’escapada, The Edge of the world. 
 
Dv- Visionat d’Amsterdam Global Village. (També es pot completar amb D’Est de Chantal 
Akerman)Veure com la càmera retrata el que passa en un espai ple de gent, com es va 
movent i busca enquadrament des de lluny, enmarcats pels troncs dels arbres. Un cop 
visionat explicarem que farem una mica el mateix a l’hora del pati buscant enquadrament a 
una certa distància des de les finestre del menjador cap a fora, de fora de la reixa cap a 
dins, a través dels arbres. Abans d’acabar la classe anirem a a fer proves per assajar i a 
l’hora del pati es gravarà. 
 
 
-Per casa buscar informació sobre: Vivir su vida (Jean-Luc Godard, 1962), Extraños en el 
paraiso (Jim Jarmush, 1984), Les meves petites enamorades (Jean Eustache, 1974), El 
petit salvatge (François Truffaut, 1970), Centaures del desert (John Ford, 1956) 
 
També fer una petita descripció de com la llum natural il.lumina una estança de casa seva. 
(Es tracta de veure si tenim paraules per descriure la llum). 
 
 

5a setmana 
6-10 febrer 
 

Dll- Veure les gravacions de l’hora del pati. A partir d’aquí treballarem més el tema de les 
finestres de l’interior exterior. Joc amb les finestres i compensació del diafragma. Veure 
fragments de pel.lícules i veure quadres. Vivir su vida, Extraños en el paraiso, Les meves 
petites enamorades, El petit salvatge, Centaures del desert. 
 
Dt- Sessió d’il.luminació davant d’una finestra. 
1. Situació amb llum natural i dos personatges. Tres plans canviant posició de càmera. 
Farem una prova i treballarem amb tres finestre diferents. Segurament utilitzarem un 
fragment molt curt de diàleg d’una obra de teatre.  
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Dv- Repassar les cintes gravades. Recordar tots els termes treballats a la pràctica 
d’il.luminació. Si tenim temps iniciarem aspectes de llum artificial. 
 
 
-Per casa buscar informació sobre les pel.lícules: Million Dolar Baby (Clint Eastwood, 
2005), Alphaville (Jean-Luc Godard, 1965), Passion (Jean-Luc Godard, 1982), La nit del 
caçador (Charles Laughton, 1955). Buscar informació dels quadres: La Ronda de nit 
(Rembrandt), Els afusellaments del 3 de maig (Goya), La Maja desnuda, La presa de 
Constantinoble pels croats (Delacroix), L’assumpció de la verge (El Greco). 
 
 

6a setmana 
13-17 febrer 
 

Dll- Visionat plans Lumière. Començar a pensar respostes. Mostrar possibilitats i donar 
algunes idees i suggerències. Faran els plans a casa. 
 
Dt- Exemples de llum artificial: visionat i comentari de Million Dolar Baby, Alphaville, 
Passion, La nit del caçador. 
 
Dv- Especificacions tècniques sobre la llum artificial (posició del punt de llum respecte a 
l’objecte i a la càmera, alçada, forma de projecció, tipus de font...). Fer pràctica de plató 
mostrant les possibilitats. 
 
 
-Per casa buscar informació: Gerry (Gus van Sant, 2002), Un verano con Monica (Ingmar 
Bergman, 1952), Hélas pour moi (Jean-Luc Godard, 1993), Taxi Driver (Martin Scorsese, 
1976), Los amantes de la noche (Nicholas Ray, 1949), Persona (Ingmar Bergman, 1966), 
El ángle exterminador (Luís Buñuel, 1962). 
 
 

7a setmana 
20-24 febrer 
 

Dll- Com apareixen els rostres? Com són filmats? Com es contrueixen els diàlegs i les 
mirades? Visionat: Vivir su vida, Flirt, Assaig de càmera d’Un dia de camp, Gerry, Un 
verano con Monica, Hélas pour moi, Taxi Driver, Los amantes de la noche. Alphaville, 
Persona, El ángle exterminador. 
 
Dt- Exercicis d’il.luminació de rostres.  
 
Dc tarda 22 febrer (intervenció d’en Gerardo). Farem una sessió d’il.luminació però amb 
les especificacions tècniques que ell ens pugui ensenyar. Podem seguir els exercicis 
d’il.luminació de rostres i dedicar també una estona a filmar escenes amb punts de llum 
artificial dins del pla: lampareta, espelma... 
 
Dv- Ens mirem el que hem fet durant la setmana i repassem totes les qüestions tècniques i 
el vocabulari que hem après. Si tenim temps gravarem alguns petits exercicis de diàlegs i 
mirades. 
 
-Per casa buscar informació: À flor do mar (Joáo César Monteiro, 1986), Ruby 
Gentry/pasión bajo la niebla (King Vidor, 1952), Sunrise/Amanecer (Frederich W. Murnau, 
1927), En construcción (José Luís Guerin, 2001), Barry Lyndon (Stanley Kubrick, 1975), 
Capricho imperial (Josef von Sternberg, 1934), Una mujer de París (Charles Chaplin, 
1923), El hombre atrapado (Fritz Lang, 1941), La mujer pantera (Jacques Tourner, 1942), 
Agente especial (Joseph H. Lewis, 1955), La Ville Louvre (Nicolas Philibert, 1990), 
Exploding Plastic Inevitable (Andy Warhol, 1967), ABC Africa (Abbas Kiarostami, 2001), 
Tren de sombras (José Luís Guerin, 1997), Una dona sota la influència 
(John Cassavetes, 1974). 
 
 

8a setmana 
27-3 març 
 

Dll- Experimentarió amb la llum. Espelmes, llanternes, joc d’ombres, llum fora de camp, 
miralls, impulsos lluminosos. 
Visionar tots o alguns dels fragments: À flor do mar, Ruby Gentry/pasión bajo la niebla, 
Sunrise/Amanecer, En construcción, Barry Lindon, Capricho imperial, Una mujer de París, 
El hombre atrapado, La mujer pantera, Agente especial, Ville Louvre, Exploding Plastic 
Inevitable, ABC Africa, Tren de sombras, Una dona sota la influència. Mirar quadres 
d’espelmes i ombres. 
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Dt- Experiments amb tot tipus d’il.luminació. 
 
Dv- Experiments amb tot tipus d’il.luminació. 
 
 
-Per casa escrivim a la llibreta 4 observacions sobre l’ús de la llum en algun programa de 
la tv. 
 
 

9a setmana 
6-10 març 
 

Dll- Muntatge: Introduir la noció de muntatge i mostrar exemples. Filmar una acció (rentar 
un pinzell a la pica), filmar un desplaçament (pujar les escales), explicar com algú espera 
impacient en algun lloc (labavos). Ho faran per grups rotativament. 
 
Dt- Continuar gravació 
 
Dv- Editar / gravar sons. 
 
 
-Per casa comencen a pensar un argument. 
 
 

10a setmana 
13-17 març 
 

Dll- Editar / gravar sons. 
 
Dt- Quins arguments hem pensat. Els discutim. 
 
Dv- Què és un guió? 
 
 

11a setmana 
20-24 març 
 

Dll- Iniciem el guió. 
 
Dt- Què és un pla de rodatge? 
 
(Jo me’n vaig a Noruega fins al dia 6 d’abril) 
 
Dv- Per grups especifiquen diferents guions. 
 
 

12a setmana 
27-31 març 
 

Dll- Visionat Million Dollar Baby. 
 
Dt- Visionat Million Dollar Baby. 
 
Dv- Examen amb fragments que s’han de comentar. 

 
 
 
3r trimestre (dimecres 12:30-13:30, dijous 9-10, divendres 11:30-12:30) 
No sé si són massa dies de gravació i com ho hem de fer amb la càmera. Pot ser que ens retracem amb el 
guió i que comencem més tard. Tampoc hem establert les trobades amb en Gerard. 
 
13a setmana 
17-20 abril 

Dc- Revisió de guions. Pla rodatge. 
 
Dc tarda?- Revisar guió, suggerències Gerard i iniciar gravació. 
 
Dj- Gravar 
 
Dv- Gravar  
 
 

14a setmana 
24-28 abril 

Dc- Gravar 
 



 5

Dj- Gravar                                              (projecció en sala i visita Museu del cinema?) 
                           Si és així necessitem un dia per a preparar le pel.lícula i parlar del Museu 
Dv- Gravar 
 
 

15a setmana 
1-5 maig 

Dc- Gravar 
 
Dc tarda?- Gravar 
 
Dj- Gravar 
 
Dv- Gravar 
 
 

16a setmana 
8-12 maig 

Dc- Editar 
 
Dj- Editar                                             (mentre uns editen els altres fan d’altres exercicis) 
 
Dv- Editar 
 
 

17a setmana 
15-19 maig 

Dc- Editar 
 
Dj- Edició 
 
Dv- Edició / textos francès 
 
 

18a setmana 
22-26 maig 

Dc- Revisar muntatge 
 
Dj- Passar a DVD o a cinta. 
 
Dv- Preparar projeccions a Barcelona i a París 
 
 

19a setmana 
28-2 juny 

Dc- Projecció a la Filmoteca 
 
Dj- Preparatius per París 
 
Dv- Projecció a París 
 
 

20a setmana 
5-9 juny 

Dc- Guió 
 
Dj- Últim visionat de fragments. Comentaris escrits 
 
Dv- Autoavaluació individual i conjunta 
 

 
 


