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Aquests mesos, la classe de 5è ha fet un
projecte anomenat "Barris de cine". Un
dia va anar a classe una noia que es deia
Blanca per explicar el projecte i després
els va ensenyar a mirar més enllà del
curtmetratge: les tècniques, els colors,
etc. En acabar, en van veure onze i els
van analitzar. Seguidament, van fer la
votació per escollir vuit curts . A
continuació, van fer quatre comissions; la
dels flyers, la de publicitat, la de
programació i la de les entrades. Cada
comissió s'encarregava de coses
importants.

Quan tots els grups van acabar de fer les
tasques i d'imprimir-les, van fer 4 grups
més: presentadors/es, debat,
acomodadors/es i decoració. Els grups de
presentadors/es i debat van practicar uns
guions i els decoradors/es i els
acomodadors/es van fer junts els cartells
de benvinguda i normes de seguretat per
al gran dia.

 

TOTS PENSÀVEM QUE SERIA UNA
COSA PETITA PERÒ AL FINAL VA SER

UNA COSA GRAN.
 

HARSIDAK,5è

Denzel Robert, Yulán Macías i Diana Ioana Curcudel

La classe va tenir molta feina en fer el comptatge,
les taules de freqüència i els fulls de càlcul. l



 

 
 

Per fer aquest projecte es van organitzar en
comissions per preparar el dia de l'espectacle. Van
dissenyar, escriure, buscar informació, treballar en
grup, refer, pensar i imaginar molt. 

Es van organitzar per fer els cartells de benvinguda
i els de les normes Covid per al gran dia. Després,
van muntar cadires i van posar una taula amb les
entrades, fulls de votacions i el gel. 

Tots aquests nens i nenes van treballar
espectacularment i se senten molt satisfets amb la
seva feina.

 
 

PREPARACIÓ
Dylan Tiernes Gonzales i Giorgi Giorgobiani

 A ENGANXAR
CARTELLS!

Els infants de 5è van sortir a repartir
cartells a botigues, farmàcies, escoles,
instituts, mercats, biblioteques,
poliesportius, el Piramidon, al Centre
Cívic, al CAP, a la carnisseria i al forn.
Tots estaven molt nerviosos però van
superar tots els nervis i les pors. Anaven
sense cap adult, van haver de parlar sols
i soles. Va ser un repte parlar en català i
davant de gent desconeguda.

 
 

Zoya Moeen i Sara Sofia Jimenez Santana



 

Que vas sentir el dia de l’ espectacle?

El Jack va sentir nervis i emoció.
Es va preparar un guió que havia de practicar.
Es va sentir molt nerviós i gairebé li dona un lapsus però després va
aconseguir deixar-se anar.
Ell pensava que faríem una cosa petita però es va adonar que va ser una
cosa enorme!

 
 

S'ha fet una entrevista al un nen i una nena que van ser presentadors i van
fer el debat. Les preguntes són les següents:

1.
    2. Com et vas preparar?
    3..Com et vas sentir quan vas començar a parlar o quan vas agafar el
micròfon?
    4. Et sents orgullós i satisfet del què hem fet en grup?

RESPOSTES
Debat: Jack.

1.
2.
3.

4.

Presentador/es: Sofía.
1.Ella diu que va sentir emoció i orgull.
2.La Sofía es va preparar amb un guió i amb les critiques constructives.
3.La Sofía es va sentir nerviosa,amb una mica de por i emocionada.
4.Es va sentir satisfeta i orgullosa del què havien fet el seus companys i ella.

ENTREVISTES I PREGUNTES
Denzel Robert Yulán Macías, Sacha Taylor Shaw Suarez i Amira Poloni

Sofía Valentina Sosa Perez

Jack Robert Andrade Mora



 

 

TRIAR UN NOM

 
Primer van llegir una carta de la Blanca dient que s'havia de posar un nom a

l'espectacle. La classe va donar idees. Un nen que es diu 
Harsidak va donar una idea molt interessant: com que l'espectacle tenia a
veure amb emocions i també animació, el va ajuntar i es va convertir en

Animaciona't. La classe va votar i a tots i totes els va agradar aquest nom.
 

Sem Cheng i Harsidak Singh

EL GRAN DIA

 
El gran dia va ser el 23 de febrer a les 17:30. Aquell dia va venir un artista que va

començar a convidar la gent i va posar emoció a l'espectacle. Van pujar els
presentadors a l'escenari i van començar a explicar-ho tot. Quan van acabar els

curts, va haver-hi un gran debat molt divertit. Al final, tot el públic va començar a
aplaudir moltíssim i va ser molt divertit per a ells i per als alumnes.
Va ser un dia inolvidable per la classe dels científics i científiques. 

 
 
 

Aury Sugey Flores Torres,Abdulhadi Chaudri i Juleidy Saiury Medina Montero

AVALUAR...

Una part important del projecte va ser
avaluar. Van fer cercles, línies del temps
per veure què sestava fent  i rúbriques
d'avaluació, coavaluació i autavaluació.

Tots valoren aquest projecte com una
gran experiència.

 




