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Les petites accions dirigides al nostre entorn més proper poden ser significatives i poderoses. Fem-les! 

UNA GRAN PRODUCCIÓ

Les pel·lícules poden ser una eina important per al debat, la reflexió i, com hem vist, per a la difusió d’idees.  

Us convidem a realitzar, de manera col·lectiva, un curtmetratge d’uns 15 minuts de duració.

1. Comenceu omplint una taula que servirà per definir i planificar les tasques que heu de realitzar: 

2. Un cop tingueu definits els objectius generals i concrets dividiu el grup en diferents equips (producció, direcció, 

art...) i repartiu-vos les tasques. Penseu que es tracta de filmar un curtmetratge tècnicament i artísticament més 

ambiciós que el vídeo d’un minut que heu fet a les activitats anteriors, així que hi ha molta feina per fer!

FILM COL·LECTIU

Comunica

Rètol de la Muestra Internacional de Cine y Mujeres de Pamplona

Objectiu general

Objectius concrets

Públic al qual va dirigida

Ubicació

Data en què es farà

Penseu quin és l’objectiu central d’aquesta acció.

Penseu en els objectius concrets o més específics que us agradaria assolir. 

Decidiu a quin tipus de públic la voleu enfocar (alumnes del vostre centre, 
famílies, públic general...).

En relació al punt anterior, podeu decidir si l’organitzeu al centre o bé en 
algun espai públic del vostre poble o ciutat.

Establiu les dates en què us agradaria organitzar-la.
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3. L’objectiu de qualsevol pel·lícula és ser projectada i vista pel públic. Penseu i definiu on voleu que es faci l’estrena 

i totes les activitats que puguin realitzar-se paral·lelament (conferències, exposicions, making off...).

4. Ara només us queda dur-ho a terme. Per garantir un procés de treball eficient, recordeu que és important 

que organitzeu la feina, feu comissions de treball, i planifiqueu bé les tasques i les responsabilitats de cadascú.  

Molta sort!

TUITEJA-HO!

Compartiu les vostres reflexions i els resultats d’aquesta activitat a Twitter amb el hashtag #wikidones per ajudar 

a la difusió del projecte i per intercanviar coneixement i punts de vista amb altres persones que hi participin.  


