Fitxa d’activitat
Titol
(un títol que resulti entenedor de l’activitat i atractiu)

Les ombres del respecte
Què vull transmetre?

(quin són els objectius relacionats amb la salvaguarda dels drets)
Que tothom mereix respecte, i tothom ha de tenir els mateixos drets i se'ls ha
de tractar igual.

Material

(tot el que es necessita per portar a terme l’activitat i, si pot ser, relacionat amb el
nombre d’alumnat implicat)
14 alumnes
LLençol blanc
Taula
Motxilles
Llibres/llibretes
Llenternes
Paraigües
Cadires
Camera
Ordinador

Disposició del grup

(de quina forma està disposat el grup per treballar? cal alguna distribució de
l’alumnat? i de l’entorn físic?)

Dins del nostre grup ens hem separat amb diversos grups, com per exemple
guionistes, cantants, actors, càmeres, editors, compositors i els encarregats de
material.
A l'hora de realitzar el videoclip ens vam separar en dos grups; d'actors i els que
ajudaven amb l’imatge com: els cameres, els del llençol i les llanternes.
Ho vam gravar a l’aula i després s’ha fet l’edició amb ordinador.

Desenvolupament de l’activitat

(explicació pas a pas de com es porta a terme l’activitat)
1.- Vam fer pluja d’idees, i aixì vam decidir que fariem ombres xineses.
2.- Vam escoltar diverses cançons i ens vam quedar amb la de Adan i Eva.
3.- Vam decidir els grups i ens vam organitzar.
4.- Els de guió van realitzar el guió i els compositors van crear la lletra de la
cançó.
5.- Els de material junt amb els guionistes van planejar el videoclip i van fer la
llista de material.
6.- Vam portar tots els materials i vam gravar.
7.- Els cantants van gravar la cançó.
8.- I els editors van editar el videoclip.

Difusió

(com es dona a conèixer l’activitat? Hi ha alguna acció que permeti explicar-la a la
comunitat educativa?)
Va venir un noi i ens va fer una xerrada sobre el día de la Diversitat, vam fer una
activitat que consistia en escollir un tema i una forma de transmetre-ho i va
guanyar el Respecte i un Videoclip.

Material complementari

(imatges, enllaços a internet o gràfics que permetin entendre millor el projecte i
saber com replicar-ho)
https://youtu.be/aSjflT_J0Xo Cançó
https://youtu.be/wABhL70TTC0 Idea de les ombres

