Activitats complementàries
Produir un videolit
ANY SALES CALDERS TÍSNER

Tots els nivells

PRODUIR UN VIDEOLIT
Guia del professor/a
Descripció
Els alumnes, per grups, hauran de produir i filmar un videolit dedicat a un dels tres autors.
El videolit és una càpsula audiovisual que s’articula a partir d’un text literari, que s’inclou en les
estratègies d’aprenentatge actiu a través d’un projecte de creació.
Material
Videolits dedicats a Joan Sales, Pere Calders i Tísner. Es poden trobar al web oficial de l'any
Sales-Calders-Tísner (www.salescalderstisner.cat/espais/videolits).
Objectiu general:
−

Fer una activitat de creació audiovisual i plàstica en què els alumnes mostrin la seva
sensibilitat i el seu coneixement dels autors expressant-se lliurement i artísticament.

Objectiu específic:
−

Tasca final: fer un videolit, amb tot el que significa: tasca inicial, tasques intermèdies i tasca
final.

Indicacions de l'activitat:
Descripció de l'activitat
Tasca
inicial

-Fer grups de 3 o 4 alumnes
-Passar els videolits del web oficial i explicar mitjançant el fullet publicat per
Biblioteques (escanejat al material) qui eren els tres autors i les seves trajectòries, obra
i estil literari.
- Triar un dels tres autors per dedicar-li un videolit.

Tasca 1 - Elaborar una petita fitxa amb les característiques i elements que caldria destacar en
el videolit.
- Crear el guió il·lustrat del videolit: imatges, so, títols, efectes...
Tasca
2

- Escriure els textos orals i escrits que apareixeran al videolit.
- Preparar la filmació i realitzar-la (qualsevol mòbil pot servir).
- Postproduir el material (ha de tenir uns 3 minuts de durada màxima)

Tasca
final

- Presentar el videolit a l'aula i, si s’escau, penjar-lo en línia.

Es pot plantejar l’activitat com un concurs: intern de l’aula, entre grups classe de la mateixa
delegació, a nivell de CNL... Els videolits participants es poden penjar en línia i els alumnes i
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professors poden votar els millors.
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