
IES Puig Castellar
Visual i Plástica

Primers d’ESO B i D
Període de quarantena

Feina per la setmana del 30/3/2020 al 5/4/2020:

Els   alumnes han de fer les següents activitats per tal d’enllestir el projecte del 
clipmetratge:

      1- Tornar a llegir la unitat 3 del llibre de text (Llegir les imatges). En aquesta unitat 
s’expliquen les elements bàsics del llenguatge seqüenciat (còmic) i del llenguatge 
audiovisual (cinema, vídeo).

      2- A partir del que heu llegit heu de fer el storyboard  de la vostra història en la graella 
que s’adjunta a aquest full. Per poder emplenar-la correctament heu de tenir molt clar quin 
és el guió literari que vau fer.  També és necessari que entreu en en moodle de la Visual i 
Plástica i que llegiu i veieu tota la informació que  se us ha donat relacionada amb aquest 
treball. 

      3- El següent treball que heu de fer són els fotogrames del vostre clipmetratge. 
M’estic referint a les imatges a partir de les quals fareu el vostre clipmetratge. Les haureu 
de fer en làmines de dibuix DIN A 4 del vostre bloc de dibuix. La tècnica hauria de ser 
llapis de colors, retoladors, aquarel.les, estilògrafs. Podeu fer els  dibuixos en blanc i 
negre o a color. 
           Valoraré  si en els dibuixos poseu en pràctica les tècniques i els procediments 
apresos a classe: la manera com combineu els colors;  si apliqueu la textura a les vostres 
representacions. La manera com dibuixeu la figura humana; la manera com dibuixeu el 
fons; si les coses están ben dibuixades, ben encaixades; si el conjunt està ben acaba i  
ben acolorit. 

      4- Arxius de so:
          Al storyboard vau especificar quin so tindría la vostra producció és a dir quina seria 
la banda sonora. Heu de tenir clar tres coses per que fa al so:
                 - Els diàlegs: els podeu gravar vosaltres creant així arxius de so amb el vostre 
telèfon mòbil.
                 - La veu en off o veu del narrador: podeu escrivir-ho als vostres dibuixos o be 
també el podeu gravar vosaltres mateixos amb el vostre mòbil. I crear els respectius 
arxius de so. 
                 - Si hi ha música: us podeu descarregar la que us agradi creant així un  arxiu 
de so. 

      5- Finalment  hauríeu de:
                  - fer fotografíes dels dibuixos (els fotogrames) que heu fet. Us recordo que 
com a mínim heu de fer una il.lustració cadascun dels components del grup. 
                  - Us descarregueu alguna aplicació en el vostre mòbil per editar vídeo. Hi ha 
moltes i son gratuïtes. 



                  - Obrir l’aplicació que us heu descarregat. Inserir les fotografies, els arxius 
de so i editeu.
                  - Quan ja el tingueu editat  me l’envieu per correu electrònic a l’adreça del 
moodle o be l’envieu a la següent adreça electrònica:
visualipins@gmail.com 

MOLT IMPORTANT:
 Hauríeu d’entrar al moodle i llegir i veure el material que us he penjat.  Si teniu cap dubte 
o incidència podeu comptar amb mi. Quina sorpresa el resultat!!!. Ja teniu el vostre 
clipmetratge enllestit.

Feina per la semana del 6/4/2020 al 12/4/2020 :

- Un altre treball que heu de continuar fent és la presentació  sobre el pintor/a. Molts de 
vosaltres m’heu presentat ja l’esborrany però ara cal corregir-ho, completar-ho i 
ampliar-ho.       


