Casa de colònies
LA FIGUERA
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PRESENTACIÓ TREBALL DE SÍNTESI
Els treballs de síntesi

suposen un treball que reuneix

continguts abordats en els crèdits comuns. Es pretén realitzar un
treball englobador de totes les àrees del currículum escolar, de
manera que no es volen transmetre molts coneixements , sinó que
els alumnes aprenguin a

relacionar les

diferents

àrees de

coneixements que normalment es tracten de forma aïllada. Els nois
i les noies podran treballar en plena natura molts dels objectius
que s’estableixen a l’ESO, alhora que, de ben segur, s’ho passaran
d’allò més bé.

ADAPTABILITAT DELS CRÈDITS
AL MARC CURRÍCULAR DEL VOSTRE CENTRE
Els treballs que us plantegem estan dissenyats per a abastar les 35 hores que
venen determinades per la LOGSE, ara bé, som conscients que no sempre es
pot treballar aquests cinc dies amb els centres de secundària a les cases de
colònies, i que sou vosaltres els que acabeu els continguts dels crèdits a les au‐
les. Per això ens hem estructurat en diferents àrees temàtiques que us perme‐
tran escollir aquelles activitats que us interessi desenvolupar preferentment.
També us proposem activitats alternatives per realitzar en cas que es vulguin
treballar així com qualsevol altra que el centre vulgui afegir i que se’ns avisi
amb antelació.
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LES PROGRAMACIONS
Per a cada treball us presentem unes propostes de programació adequades a
les diferents durades d’estada ofertes. Les activitats hi estan distribuïdes per
àrees temàtiques, repartides en activitats de mig dia, on cada activitat de mig
dia es correspon amb un àrea temàtica o bloc de treball del quadern del
crèdit. En els crèdits d’estada més breu es realitzaran aquells blocs més
pràctics. Alguns apartats teòrics inclouen visualitzacions de vídeos que són
fàcilment adquiribles mitjançant préstec als CRP (Centres de Recursos Pedagò‐
gics) corresponents segons el districte o municipi on pertanyi el centre.
Les programacions s’han plantejat per a la realització simultània de dos o més
grups i cal tenir present que en el cas que el grup comparteixi casa amb altres
centres, la distribució inicial de les activitats es pot veure necessàriament alte‐
rada per a poder coordinar tots els grups.

LES NOSTRES PROPOSTES
Grup Educa gestiona dos cases de colònies on podeu realitzar els següents
treballs de síntesi adreçats a tots els alumnes de 1r a 3r d’ESO
LES TALLADES a Vilanova de Sau


L’AIGUA A LA VALL DE SAU



L’AVENTURA DE MOURE’S

LA FIGUERA a Castellnou de Bages


L’ERA DE LA COMUNICACIÓ
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EL QUADERN DE L’ALUMNE
I EL QUADERN DE L’EDUCADOR
Els quaderns de treball que us lliurem inicialment contenen totes les activitats
possibles, com si el crèdit es realitzés íntegrament a la casa de colònies, i con‐
tenen també les activitats plantejades com a alternatives per a diferents àrees
temàtiques. És a partir d’aquests quaderns que el centre haurà d’escollir
quines activitats volen realitzar i/o fer modificacions oportunes. Així, els
quaderns finals contindran exclusivament els temes que l’escola vulgui treballar.
El termini per lliurar les modificacions del crèdit, a fi que es pugui afegir al
quadern de l’alumne, serà d’un mes abans de la realització del treball. En
qualsevol cas el nostre equip està a la vostra disposició per aclarir els dubtes
que puguin sorgir al respecte de les activitats i de la seva temporització.
Els quaderns de l’educador contenen descripcions detallades per a la realitza‐
-ció de cada activitat, amb el desenvolupament, el material necessari i
l’organització.
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L’ERA DE LA COMUNICACIÓ
PRESENTACIÓ
Al llarg de la història, la possibilitat d’accedir a fonts d’informació mai havia es‐
tat a l’abast de tanta gent ni tan diversos els canals de comunicació. La nostra
és, sens dubte, l’era de la comunicació.
Aquest crèdit convida a experimentar amb el llenguatge i les tècniques de la
comunicació

audiovisual i a partir d’aquí, a reflexionar sobre les

responsabilitat i implicacions socioculturals que aquesta comporta.
Les propostes del crèdit conduiran als nois i noies per un itinerari que els
acostarà a alguns gèneres mediàtics: el documental, el telenotícies, la
publicitat o un programa d’entreteniment. Gràcies a aquest recorregut
comprovaran de prop el treball d’equip dels professionals implicats en el
procés de producció i postproducció de cadascun d’aquests productes.
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CONTINGUTS DE PRIMER I SEGON D’ESO
ACTIVITAT

TIPUS

ÀREES

ÀREA TEMÀTICA

DOCUMENTAL: Propostes de treball

Preproducció;
Producció;
postproducció

P

Situació de la zona d’estudi

AL

Relleu i conca

AL

CIÈNCIES SOCIALS

Tasques i professions dins el món dels
audiovisuals

CIÈNCIES NATURALS

Situar en un mapa els diversos punts de la geo‐
grafía catalana i la zona d’estudi

TECNOLOGIA

MATEMÀTIQUES

AL

Clima

LLENGUA CATALANA

Recorregut de natura

P

VISUAL I PLÀSTICA

P
P

Direcció

Preparació d’una sortida al camp, material ne‐
cessàri
Observació i descripció de la vegetació mediterrà‐
nia
Presa de mostres i identificació
Dibuix natural dels entorns immediats

Elaboració de dues propostes d’un guió de ficció,
de la presentació i de les seccions del documental.
Construcció d’un guió utilitzant les tècniques de
diàleg , narració i descripció

EDUCACIÓ FÍSICA
TECNOLOGIA
MATEMÀTIQUES

Determinació de l’impacte, ritmes, elements vi‐
suals i auditius del documental
Tipus d’il∙lumincació. Gravació del so, efecte i/o
música.
Elaboració del pla de direcció

DOCUMENTAL: producció

P

INTERDISCIPLINAR

P

Activitats que formen part de la nostra proposta inicial

AL

Activitats alternatives

Grup Educa 93 431 21 39

Estudi del clima de la zona, comparació amb la
resta de climes del món. Elaboració de climogra‐
mes. Classificació dels climes de la Terra.
Utilització de mapes amb coordenades: latitud i
longitud

CIÈNCIES SOCIALS
CIÈNCIES NATURALS
VISUAL I PLÀSTICA

ÀREA TEMÀTICA

rodatge

El relleu: valls, conques…, aplicació dels conceptes
i treball amb mapes topogràfics amb corbes de
nivell

DOCUMENTAL:
fitxes tècniques de rodatge‐
preproducció

ÀREA TEMÀTICA

Guió

CONTINGUTS

Treball en equip i la seva coordinació.
Dramatització de textos
Adaptació d’un missatge escrit a un registre inter‐
pretatiu determinat: l’entonació, la modulació de
la veu, el ritme de lectura
Les part d’una càmera i el seu funcionament
La il∙luminació
Aplicant totes les àrees anteriors procedirem al
rodatge d’un documental
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ACTIVITAT

TIPUS

ÀREES

ÀREA TEMÀTICA
Moviments de la càmera
La comunicació verbal i gestual;
el comportament humà
El hombre del futuro

CONTINGUTS
PARÒDIA: propostes de treball

P

CIÈNCIES SOCIALS
CIÈNCIES NATURALS

P
AL

Els gèneres cinematogràfics

AL

Star wars

AL

Plan of the studio

AL

TECNOLOGIA

MATEMÀTIQUES
VISUAL I PLÀSTICA

Relació situació‐moviment de la càmera
Analisi de les diferents característiques tècni‐
ques d’un film
Definició de les característiques de l’època
histórica del film
Elaboració d’una noticia a partir d’un text
Procés d’hominització. Evolució humana
Descripció i distinció dels diversos gèneres
cinematogràfics
La ciencia‐ficció
Escales. Dibuix tècnic

LLENGUA CATALANA

PARÒDIA:

fitxes tècniques de rodatge‐
preproducció

ÀREA TEMÀTICA

Guió

P

Direcció

P

Vestuari
Maquillatge
Perruqueria

P

LLENGUA ESTRANGERA
TECNOLOGIA

Decorats i atrezzo

VISUAL I PLÀSTICA
MATEMÀTIQUES
CIÈNCIES NATURALS

P

ÀREA TEMÀTICA

PARÒDIA:
producció i postproducció

Rodatge

P

Postproducció

P
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Elaboració de dues propostes d’un guió de
ficció , estil, personatges, objectius, impedi‐
ments, esdeveniments, escenes,…
Construcció d’un guió utilitzant les tècniques
del diàleg, narració i descripció
Determinació de l’estil d’actuació, les veus, els
moviments…
Tipus d’il∙luminació. Gravació del so, efecte i/o
música. Elaboració del pla de direcció.
Determinació del vestuari a utilizar per part
dels intèrprets. Utilització de maquillatge.
Elements i complements utilitzats pels intèr‐
prets
Selecció dels decorats i elements d’atrezzo pel
posterior rodatge

INTERDISCIPLINAR

Realització d’una paròdia de la comunicació
verbal i gestual
Treball en equip i la seva coordinació
Dramatització de textos
Adaptació d’un missatge escrit a un registre
interpretatiu determinat: l’entonació, la modu‐
lació de la veu, el ritme de lectura
Les part d’una càmera i el seu funcionament
La il∙luminació
Aplicant totes les àrees anteriors procedirem al
rodatge d’una paròdia
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ACTIVITAT

TIPUS

ÀREES

ÀREA TEMÀTICA

INFORMATIU: propostes de treball

Plans i angles

P

Elaboració d’un telenotícies

P

CIÈNCIES SOCIALS
CIÈNCIES NATURALS
LLENGUA ESTRANGERA
MATEMÀTIQUES

La prensa del cor
El temps

AL

TECNOLOGIA

AL

LLENGUA CASTELLANA

LLENGUA CATALANA

VISUAL I PLÀSTICA

P
CIÈNCIES SOCIALS

Direcció

Vestuari
Maquillatge
Perruqueria

P

CIÈNCIES NATURALS
LLENGUA ESTRANGERA
LLENGUA CASTELLANA

P

LLENGUA CATALANA
MATEMÀTIQUES
TECNOLÒGIA

Decorats i atrezzo

P

VISUAL I PLÀSTICA

Elaboració de dues propostes d’un guió de no
ficció, missatge principal, presentació,
seccions, …
Construcció d’un guió utilitzant les tècniques de
diàleg, narració i descripció
Determinació de l’estil d’actuació, les veus, els
moviements…
Tipus d’il∙luminació. Gravació del so, efecte i/o
música
Elaboració del pla de direcció
Determinació de la vestimenta a utilizar per part
dels intèrprets.
Utilització del maquillatge
Elements i complements utilitzats pels intèr‐
prets
Selecció dels decorats i elements d’atrezzo pel
posterior rodatge

INFORMATIU: producció

ÀREA TEMÀTICA
Rodatge

Tipus de plans i angulacions possibles
Introducció al món de la informació i l’expressió
oral i escrita
Anàlisi de notícies a través de prensa escrita.
Anàlisi de les portades, titulars, fotografíes,
notícies…
Elaboració d’una portada per un diari interna‐
cional
Introducció a la meteorología a través dels
mapes del temps
Drets i deures dels periodistes. Els famosos i les
seves vides
Simbologia meteorològica. Els noms dels vents

INFORMATIUS:
fitxes tècniques de rodatge‐
preproducció

ÀREA TEMÀTICA

guió

CONTINGUTS

P

INTERDISCIPLINAR

Identificació d’un plató de televisió i tots els
elements que el composen.
Realització d’un telenotícies. Treball en equip i la
seva coordinació.
Dramatització de textos. Adaptació d’un missat‐
ge escrit a un registre interpretatiu determinat:
la entonació, la modulació de la veu, el ritme de
lectura.
Les parts d’una càmera i el seu funcionament.
La il∙luminació
Aplicant totes les àrees anteriors procedirem al
rodatge d’un informatiu, amb diferents seccions
i en diferents idiomes.

DISTRIBUCIÓ D’ACTIVITATS
1r dia
Arribada i
instal∙lació
Matí

Presentació
del crèdit

Tarda

Documental
Propostes de
treball

2n dia

Documental
Fitxes tècniques

Documental
rodatge

3r dia

Paròdia
Propostes de treball

Informatiu
Propostes de treball

Paròdia
Fitxes tècniques

Informatiu
Fitxes tècniques

Paròdia
rodatge

Informatiu
rodatge

1r dia
Arribada i instal∙lació
Presentació
Matí

Documental
Propostes de treball
(excursió)

Documental
Fitxes tècniques
Tarda

Documental
Rodatge
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4t dia

2n dia

5è dia

Conclusions

3r dia

Ficció
Propostes de treball

Informatiu
Fitxes tècniques

Paròdia
Fitxes tècniques

Informatiu
rodatge

Ficció
Rodatge
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ORGANITZACIÓ


En principi el crèdit està pensat per a poder‐se realitzar durant l’estada a la casa de
colònies i depenent de la durada d’aquesta es realitzaran unes activitats o unes altres



Els alumnes realitzaran les activitats del crèdit de síntesi relacionades amb les activi‐
tats en què participaran durant l’estada. Prèviament, l’equip de docents haurà escollit
les que millor s’adaptin a les seves necessitats educatives i a la durada de l’estada.
Qualsevol consulta sobre el contingut dels crèdit o modificacions cal trucar a Grup
Educa 93 431 21 39



Les activitats estaran dinamitzades per monitors especialistes. Cada monitor serà el
referent d’un grup de treball dins el qual els alumnes es distribuiran en subgrups de 4
‐5 alumnes. Cada grup segueix un ordre diferent per fer les activitats, de manera que‐
tots puguin treballar:
‐ Equip de direcció: s’encarregarà de decidir entre les diverses propostes de la resta dels
equips i de decidir les preses bones i dolentes a mesura que es vagi rodant
‐ Equip de guió: s’encarregarà d’escriure un guió simple, amb petits diàlegs i situacions
assequibles, la duració del qual no pot superar els deu minuts
‐ Equip de càmera i il∙luminació: prepararà el material, els possibles filtres o accessoris de
càmera, el nombre i posició de focus per a cada pla…
‐ Equip de vestuari, maquillatge i perruqueria: prepararà el vestuari de l’equip artístic,
el tipus de pentinat que requereix cada acció i els maquillatges de cada personatge
‐ Equip de decoració i atrezzo: prepararà tots els estris o objectes de decoració necessaris
que exigeix l’acció.
‐ Equip artístic: els actors i actrius que s’encarreguen d’escenificar cada escena



En les diferents àrees del crèdit de síntesi els alumnes de cada grup de treball faran diferents
tasques. Per exemple un grup de treball a l’àrea del documental farà el guió literari i en l’àrea
de la paròdia farà vestuari, maquillatge i perruqueria.



Cada àrea la composen quatre parts diferents:
‐ Un xic de tècnica, on es treballen conceptes bàsics relacionats amb els mitjans audiovisuals
‐ Les propostes de treball, en el quadern de l’alumne on hi ha els continguts curriculars,
diferents per a cada cicle de la ESO
‐ Fitxes tècniques: sessió per a la producció dels continguts de l’àrea
‐ Part pràctica: l’assaig i finalment el rodatge
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HORARI TIPUS
8:00

Llevar‐se

9:00

Esmorzar

10:00‐13:00

ACTIVITAT

13:30‐14:30

Dinar

15:30‐17:00

ACTIVITAT

17:00‐17:30

Berenar

17:30‐19:00

ACTIVITAT

quan comencen a estar en

19:00

Temps lliure

funcionament les piscines

20:30‐21:30

Sopar

21:30

Temps lliure

22:00

ACTIVITAT DE NIT

23:00

Recollir i dormir

L’horari d’àpats varia la
darrera setmana de maig

MATERIAL PER FER
EL TREBALL


Sac de dormir (la casa disposa de llençol de sota)



Pijama



Roba de recanvi interior i exterior (samarretes i pantalons)



Calçat còmode (botes de treakin o bambes)



Impermeable o anorac



Tovallola de dutxa



Barret o gorra



Crema solar



Necesser d’higiene personal i crema per desmaquillar o tovalloletes



Motxilla petita



Estoig escolar (llapis, bolígraf, colors, calculadora) i carpeta amb folis per prendre
apunts



Llanterna



Cantimplora



Fotocòpia de la tarjeta de seguretat social
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NORMATIVA DE LA CASA
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MENÚ ESTANDARD
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