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APUNTS GENERALS PER AL TREBALL A CLASSE (ABANS I DESPRÉS DE LA PROJECCIÓ) 

 

A continuació es recullen alguns apunts per preparar la projecció i per al posterior visionat i 

comentari a classe. 

  

INTRODUCCIÓ ABANS DE LA PROJECCIÓ 

Abans de la sessió a la Filmoteca, es tracta sobretot de despertar l’interès i el desig dels 

alumnes. 

- Expliquem el desenvolupament i la finalitat de la sessió. Veurem i comentarem fragments de 

pel·lícules de grans cineastes d’èpoques diferents. A partir d’aquests fragments reflexionarem 

sobre les tries que han fet els cineastes, fent especial atenció al muntatge. Es tracta, per tant, 

que durant la sessió estiguem actius i participem en els moments de diàleg: compartim les 

nostres observacions, ens fixem en detalls, pensem com haguéssim filmat les mateixes 

situacions, preguntem els dubtes, etc.  

- Veurem tots els fragments en versió original subtitulada. No fem un problema o dificultat dels 

subtítols. Encarem-ho en positiu: és la millor manera de veure les pel·lícules, ja que és la que 

permet gaudir-les com realment les van concebre i realitzar els seus directors. També permet 

assistir al treball dels actors en tota la seva dimensió; qualsevol persona que alguna vegada 

hagi interpretat (encara que ho hagi fet molt puntualment i no professionalment) sap que la 

interpretació no passa només per la gestualitat i per les expressions del rostre, sinó que el to de 

veu i la manera de dir les frases té un valor fonamental. 

Si volem posar més èmfasi en aquest aspecte, podem fer el següent exercici: veiem tres minuts 

d’una pel·lícula (preferentment d’un cineasta de referència i amb un bon actor) en la versió 

doblada i després els mateixos tres minuts en la versió original subtitulada. Es tractarà que 

escoltem amb atenció i que en percebem les diferències.  

- Si ho considerem adient, podem veure abans de la projecció alguns dels fragments comentats 

en aquest quadern per tal de preparar la sessió. Així els alumnes ja tindran la referència 

d’alguns dels termes que poden anar apareixent durant la projecció de la Filmoteca per a les 

escoles (diafragma, temperatura de color, to…). Després, a classe, podrem prosseguir el treball 

iniciat a la sala amb altres fragments o revisionant els que ja havíem comentat abans. 

- A més del treball de preparació de la sortida i del comportament que cal tenir, és important 

explicar a classe que a la Filmoteca, a diferència de les sales comercials, no s’hi pot menjar ni 

beure. És molt important respectar-ho. També és fonamental mirar els fragments en silenci, ja 

que això ens permetrà a tots fer atenció no només a les imatges, sinó també al so. Després ja 

tindrem temps per comentar tot allò que ens hagi impactat o interessat! 
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TREBALL A CLASSE DESPRÉS DE LA PROJECCIÓ 

Juntament amb aquest dossier imprès, us enviarem una selecció de fragments de les qüestions 

treballades durant la projecció. Segons el desenvolupament de la sessió, s’hauran vist uns 

fragments o uns altres; en tot cas, a la selecció que us enviarem segur que hi haurà alguns 

fragments no vistos durant la sessió a la Filmoteca de Catalunya i que es podran descobrir a 

classe. També és interessant tornar a veure alguns dels fragments de la projecció per tal de 

seguir parlant dels aspectes que es posen en joc i de les coses que hem après durant la 

sessió. 

Pot ser molt ric, per exemple, fer un treball de recopilació i definició de paraules sorgides durant 

el comentari dels fragments: pla, seqüència, paràmetres, escala, profunditat de camp, tall, 

fotograma, ritme, raccord... El treball a classe serà el moment que permetrà assentar els 

coneixements apuntats a la sessió. 

Després de la projecció podem obrir la reflexió a partir de les inquietuds, interessos, dubtes, 

comentaris, fascinacions dels mateixos alumnes. Intentem generar un ambient de treball en 

què la reflexió parteix del diàleg, de “recordar i mirar els fragments junts”. També, és clar, de la 

descoberta de nous fragments. Pot ser interessant, per exemple, proposar als alumnes que 

portin fragments relacionats amb els elements cinematogràfics que hem treballat a la projecció. 

Per tal que el diàleg pugui ser fluid, estimulant i còmode, és interessant, per exemple, canviar la 

disposició habitual de les taules i col·locar-les en forma d’U. Això ens permet veure’ns tots les 

cares i alhora la pantalla on projectem els fragments de films; a més, crea un clima més recollit. 

També és interessant establir unes pautes clares pel diàleg. Per exemple: 1) Mai no 

interromprem a qui està parlant; 2) Tots els comentaris seran respectats, si ens escoltem en 

tots hi trobarem aspectes valuosos.  

Podem treballar individualment o en grups. És interessant, quan els alumnes exposen les 

seves tries o comentaris, que tinguin el comandament del reproductor (o de l’ordinador) i 

busquin ells mateixos el fragment o el pla escollit, el mostrin, l’aturin i el comentin. També és 

interessant que no només ho comentin ells, sinó que sempre estigui oberta la participació de la 

resta del grup. Així, per exemple, es pot plantejar als altres per què creuen que els seus 

companys han escollit aquest fragment o què els interessa, a ells, d’aquest moment, etc. 

 

Al blog 

El blog https://filmotecaescoles.blog.gencat.cat/ és un espai privilegiat per publicar tots els 

textos elaborats a classe: llargs o curts, individuals o col·lectius, en forma de comentari, anàlisi, 

llista o definició. Així mateix es poden publicar captures, fotografies i treballs visuals elaborats a 

partir de la sessió. 

 

https://filmotecaescoles.blog.gencat.cat/
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EL MUNTATGE. UNA INTRODUCCIÓ 

 

El muntatge és un moment decisiu en la creació cinematogràfica. És el moment en què la 

pel·lícula es construeix. Lluny de ser una mera aplicació o execució d’allò previst al rodatge, 

quan es seleccionen les preses, es tallen i ordenen els plans, es decideixen les durades, els 

sons i nivells, s’estan construint les emocions, el ritme, les relacions entre plans i seqüències. 

El cinema fragmenta en plans l’espai, el temps, les accions i les mirades, i en el muntatge es 

parteix d'aquests fragments per crear d’una manera nova l’espai, els temps, les mirades, les 

accions... I les emocions.  

Així ho explicava Walter Murch (muntador d’El padrí i Apocalypse Now, entre d’altres): “Muntar 

no consisteix a ajuntar sinó a descobrir el camí”; “el muntatge és estructura, color, moviment, 

manipulació del temps i moltes altres coses”.
1
 

Durant el procés de muntatge, la pel·lícula encara s’està inventant: “Jo podria seure en una 

habitació amb un munt de material i un altre muntador podria fer-ho a l’habitació del costat amb 

un duplicat exacte i els dos faríem pel·lícules diferents a partir del mateix material. Cadascú 

prendrà decisions diferents sobre com estructurar-lo”. Pel que fa a les decisions purament 

narratives, Murch preguntava: “Sabem, per exemple, que la pistola està carregada abans que 

la senyora entri al seu cotxe o després? La tria dota la seqüència d’un sentit diferent. Així és 

com s’avança, acumulant una diferència sobre una altra”.
2
 

Podem resumir les operacions que intervenen en el procés de muntatge en cinc grans blocs:  

1. Observar (el material rodat i el muntatge a mesura que avança) 

2. Escollir (els plans, preses, fragments, sons) 

3. Tallar (plans i sons)  

4. Ordenar (plans, sons, seqüències) 

5. Mesclar sons i determinar els nivells 

L’home de la càmera / Chelovek s kino-apparatom, de Dziga Vertov (Unió Soviètica, 1929) 

[22 min] L’home de la càmera i la muntadora. 

L’home de la càmera és un cant a la ciutat moderna (a les velocitats i diversitat d’accions, 

locomocions i persones), un elogi de la vida bulliciosa d’una gran ciutat des  que es lleva fins a 

la nit, i al mateix temps és un cant al treball de l’“home de la càmera”, al cinema i els seus 

processos (el rodatge, el muntatge, la projecció).  

A l’inici del fragment podem veure l’“home de la càmera” filmant i fixar-nos en què els plans que 

veiem estan rodats per dues càmeres i en el pas dels uns als altres: els que corresponen a la 

càmera de l’“home de la càmera” i els de la càmera que el filma a ell. De fet, també podem 

veure el fragment com un making of d’un tràveling. 

De cop el món s’atura: del moviment passem als fotogrames, i d’aquests, a la sala de 

muntatge. Per a muntador, tots i cada un dels fotogrames compten a l’hora de fer el tall, muntar 

vol dir mirar la imatge en moviment i manipular la imatge detinguda (cadascun dels 24 

fotogrames que integren un segon de pel·lícula
3
). 

                                                 
1
 Walter Murch, En el momento del parpadeo. Un punto de vista sobre el montaje cinematográfico, Madrid, 

2003, pp. 16 i 23 
2
  Ibid., p. 26 

3
 En vídeo PAL (l'estàndar europeu) es tracta de 25 quadres ("frames") per segon. 



EL MUNTATGE 
FILMOTECA PER A LES ESCOLES 2020-2021. PROGRAMACIÓ D'A BAO A QU 

5 

 

Veiem com la muntadora ordena i classifica el material. Per una banda, separa els plans 

filmats: talla en el canvi d’un pla a un altre. Per una altra, els classifica per després trobar-los 

fàcilment en el moment del muntatge: els marca amb cartells: plans de fàbrica, plans de ciutat, 

etc.  

Si realitzem muntatges amb algun programa d'edició podrem establir paral·lelismes amb la 

muntadora a la moviola: també tenim el nostre material classificat, el mirem en moviment, el 

tallem "fotograma a fotograma". 

 

CONCEPCIONS DEL MUNTATGE 

A grans trets podem distingir dues maneres de concebre el muntatge. La primera, característica 

del cinema clàssic i que correspon a la pràctica majoritària, es defineix per l’anomenada 

“transparència”: es treballa perquè el pas d’un pla al següent sigui invisible a ulls de 

l’espectador, privilegiant la sensació de continuïtat i homogeneïtat. Aquest tipus de muntatge es 

caracteritza pel raccord, paraula d’origen francès, que designa el perfecte ajust de moviments i 

detalls que afecten la continuïtat entre dos plans. El raccord es pot fer atenent a la mirada, al 

moviment, al gest, a la direcció... 

El segon gran tipus de muntatge neix amb les avantguardes soviètiques i europees dels anys 

vint i es reinventa a partir dels anys seixanta amb les “noves onades” cinematogràfiques. Els 

talls es fan visibles, així com també el treball de so. És un principi creatiu i sovint ideològic 

(estem veient un film i no “la vida tal com és”). Contra les “lleis” del raccord, els cineastes i els 

muntadors (sovint, cineastes-muntadors) inventen els principis d’unió i relació entre plans. No 

vol dir que el tall sigui arbitrari, al contrari: cada film determina el seu sistema i els seus principis 

de muntatge.  
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EL MUNTATGE. VISIONATS DE FRAGMENTS 

 

Com dèiem, muntar no és simplement tallar i ordenar, sinó crear: l’espai, els temps, les 

mirades, les accions i les emocions.  

 

CREAR MIRADES:  PLA / CONTRAPLÀ, CAMP / CONTRACAMP 

Quan s’uneix el pla d’algú mirant i el pla d’un espai o objecte –si es manté una coherència de 

llum, so i característiques de l’espai entre els dos plans– es genera la impressió que la persona 

està mirant aquell objecte o espai. Poden ser a milers de quilòmetres o haver-se rodat en anys 

diferents, però s’haurà construït una mirada. El mateix passa amb les mirades entre dos 

personatges (que poden estar mirant-se realment, o no, en el moment del rodatge). 

Encara que camp/contracamp i pla/contraplà sovint s'utilitzen com a sinònims, hem volgut 

distingir-los. Amb els primers termes ens referirem a la figura en què un personatge (camp) 

mira un espai, cosa o situació (contracamp). Amb els segons ens referirem a l’intercanvi de 

mirades entre dos personatges. Ambdues són figures fonamentals del muntatge i en la 

construcció de la mirada. 

Quan veiem els fragments, a més de fixar-nos en com la mirada es crea en unir dos plans, fem 

atenció a les decisions de rodatge: en quina escala s’han filmat un i altre pla? L’escala canvia a 

mesura que l’escena avança? En quin eix es filma el contracamp, o els plans d’un 

pla/contraplà? Totes aquestes tries determinen la possible tensió emocional de l’escena i 

també la identificació de l’espectador amb els personatges. 

La noia de la barreteria / Devushkas korobkoy, de Boris Barnet (Unió Soviètica, 1927) 
[4 min] Trobada entre la Natasha i en Fogelev. 

La Natasha viu amb el seu avi a un poblet a les afores de Moscou, on ella porta els barrets que 

fabrica per vendre’ls a la barreteria de la senyora Irene. En Fogelev, el caixer de l’estació de 

tren del poble, està enamorat de la Natasha i intenta veure-la cada dia, però el seu amor no és 

ni de ben lluny correspost... 

En aquesta divertida seqüència podem veure la construcció del pla/contraplà amb uns 

enquadraments frontals molt expressius i diferents d’aquells que va consolidar el cinema 

clàssic (amb angulació) i que han arribat fins als nostres dies. 

Fixem-nos també en el contrast entre el blanc de la neu i el negre dels personatges i els altres 

elements. Gairebé només hi ha dos colors. Boris Barnet ens deleix amb un pla preciós en què 

la protagonista va perdent-se en l’immens blanc (la neu i el cel gairebé s’igualen) fins 

desaparèixer a l’horitzó. 

El gust de les cireres / Ta’m e guilass, d’Abbas Kiarostami (Iran i França, 1997) 
[1h20min] El protagonista és a l'observatori. Va caient la tarda. 

El protagonista del film travessa un moment complicat; fins i tot s'ha plantejat el suïcidi. En 

aquesta seqüència, però, sembla aturar-se per contemplar la bellesa del món i les seves petites 

meravelles. Kiarostami crea la mirada a través del camp/contracamp intercalant plans del 

personatge (en aquest cas filmat en una escala més tancada, i a vegades filmant-lo 

d’esquenes) i d’allò que mira.  
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En els camps/contracamps és interessant que ens fixem en el raccords de mirada: la direcció 

de la mirada del protagonista es correspon en els contracamps amb l'eix de la càmera. En 

aquest cas, tots els contracamps estan filmats amb càmera fixa. 

El fragment articula la mirada i el desplaçament del personatge. Podem fixar-nos com treballa 

les entrades i sortides de pla, la variació d’escales i eixos (frontal, lateral, d’esquena). 

 

CREAR CONTINUÏTAT, ACCIÓ, NARRACIÓ, ESPAI 

Igual que poden crear mirades que mai no han existit a la realitat, el cinema pot mostrar com a 

continus moviments o accions que han estat filmats en temps completament diferents (a hores, 

dies o setmanes de distància). A la introducció, vèiem que el muntatge pot crear continuïtat 

entre els plans, de manera que allò que ha estat filmat fragmentat (en plans separats) el 

muntatge ho reconstrueix com una acció perfectament contínua.  

Però, encara més enllà, el muntatge pot crear, literalment, l’acció. El fragment d’El nen de 

Charles Chaplin ens permet veure-ho molt clarament: en unir el pla del nen llançant la pedra i el 

de la pedra impactant al vidre s’està creant una acció únicament pel muntatge. Al film, el nen 

llança la pedra que trenca el vidre!  

El cinema fragmenta per després reconstruir, i en aquesta reconstrucció, en determinar el tall i 

les durades dels plans, es crea la durada de les accions, la narració, la tensió, l’espera o el 

suspens. Pensem en un personatge que ha de fer una cosa i dubta. Un personatge pot mirar 

llargament un carrer abans de posar-se en moviment o bé dirigir una breu mirada; també pot 

mirar insistentment el carrer (alternant el pla del personatge i del carrer, en talls molt breus). 

Són tries de muntatge completament diferents, que caracteritzen el personatge, defineixen la 

situació i creen emocions (del personatge i de l’espectador).  

Finalment, és interessant fixar-se en com l’espai fílmic es construeix al muntatge. Pensem per 

exemple en un trajecte: veiem un personatge baixant unes escales, recorrent un passadís i 

sortint per una porta, després camina pel carrer. Aquests espais (si tenen certa coherència) 

semblaran continus, encara que l’exterior estigui rodat a un carrer del nostre barri o poble i 

l’interior a un altre. El so també serà crucial per la construcció de l’espai al muntatge: donant 

continuïtat (si un mateix so es manté d’un espai a l’altre fa que l’espectador percebi els espais 

com a contigus) i molt especialment, densitat i profunditat (si a un interior sentim el so del mar, 

aquella casa serà davant del mar per nosaltres). 

El nen / The Kid, de Charles Chaplin (Estats Units, 1921)  
[14 min] El nen tira pedres als vidres perquè Charlot els arregli.  

La seqüència és molt rica per veure com el muntatge construeix les accions i per observar la 

precisió del treball de planificació de Chaplin. En els seus films la planificació i el muntatge 

corresponen a una programació de la mirada. No hi ha plans superflus ni canvis d'eix o d'escala 

gratuïts. Tot té una funció estretament lligada al desenvolupament de l'acció.  

Podem observar la diferència entre l’acció construïda en el muntatge (la del nen) i com Chaplin 

organitza l’acció quan la filma en un únic pla (la de Charlot), i en aquest cas, com situa els 

actors en l'enquadrament.  
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L'acció d'en John tirant pedres existeix únicament pel muntatge: en un pla el veiem fent el gest 

de llançar-les i en el següent, una pedra colpejant el vidre d’una finestra. Mai no veurem l'acció 

completa en un sol pla, mai no veurem on van a parar en realitat les pedres, és pel muntatge 

que en John trenca els vidres. 

 

 

 

 

 

Chaplin narra l'acció d’en Charlot en un únic pla. Aquí el que està perfectament planificat és 

l'entrada de Charlot, la coreografia entre la dona i ell, les seves posicions respectives en el pla. 

També l'enquadrament està perfectament mesurat (veiem la porta i la finestra senceres, i hi ha 

prou espai per a breus recorreguts). 

 

 

 

 

 

De nou, Chaplin fa que en John trenqui les finestres mitjançant el muntatge. Fixeu-vos en la 

importància de l'eix en què es filmen: per on surt la pedra en el pla d'en John? Per on entra en 

el pla de la finestra? 

 

 

 

 

 

En aquest cas, Chaplin treballa la planificació i el muntatge en relació al punt de vista. Situant la 

càmera a l'alçada del nen, fa que l'espectador visqui l'escena identificant-se amb ell. Veiem el 

policia quan en John encara no sospita que es troba darrere seu, però gràcies a la posició 

baixa de la càmera el veiem, com en John, molt alt i gran: entenem les seves sensacions quan 

s'adona de la seva presència. En el pla de conjunt, efectivament, veurem la diferència de talla 

entre l'autoritat policial i el nen.  
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Els quatre-cents cops / Les quatre cents coups, de François Truffaut (França, 1959) 
[34min]  Vagareig pels carrers. 

L’Antoine s’ha escapat de casa i ha passat la nit en una impremta. Encara és fosc i vagareja 

per la ciutat. Imaginem la solitud, el fred, la gana. El fragment s’inicia amb un pla en què 

darrere l’Antoine llegim “Joyeux Noël” pintat a la vitrina d’una cafeteria. És Nadal, i per 

l’espectador saber-ho intensifica el sentiment de desolació de l’escena. En uns dies 

especialment familiars, l’Antoine vagareja sol, sense rumb, pels carrers freds de París. En el pla 

següent –on la vitrina s’interposa entre la càmera i el protagonista– seguim l’Antoine des de 

l’interior de la cafeteria. La tria de Truffaut pot resultar sorprenent, però així aconsegueix 

incrementar la sensació de fred a l’exterior, la solitud i el desemparament de l’Antoine i 

l’empatia de l’espectador amb el protagonista.  

Després d’aquests dos plans generals, un primer pla del seu rostre suposa un canvi d'escala 

molt fort i d'una gran intensitat degut, en gran part, precisament, a la relació del pla anterior i el 

primer pla del rostre: el muntatge crea emocions. A continuació segueix un moviment de 

càmera molt ràpid (la paraula tècnica per designar-lo és “escombrat”) que va des del rostre de 

l’Antoine fins allò que està mirant –el lleter deixant les caixes–. Entenem que és la mirada de 

l'Antoine, però a més aquest "escombrat" genera una sensació molt més propera a l'estat 

emocional de l'Antoine que, afamat, ha de robar la llet en un gest ràpid i furtiu. En un 

camp/contracamp clàssic aquesta emoció addicional no existiria. 

Amb els plans següents, Truffaut construeix un pas del temps: la ciutat ja s’ha aixecat, l’Antoine 

es neteja la cara en una font glaçada. 

 

CREAR TEMPS 

Al cinema, el temps es construeix. Excepte en molt rares excepcions, el temps del film no té res 

a veure amb la durada real dels esdeveniments ni del pas del temps físic. Unir plans també és 

crear temps, salts en el temps i sensacions associades al pas del temps. Unint plans, podem 

explicar un dia, la caiguda del capvespre o el pas dels anys.  

No és casual que als fragments inclosos en aquest apartat la música jugui un paper important: 

no només uneix els plans sinó que dota el pas del temps d’una densitat emocional molt gran. 

Wendy and Lucy, de Kelly Reichardt (Estats Units, 2008) 
[6min] La Wendy i la Lucy passen la nit al cotxe. 

La Wendy es dirigeix amb la seva gossa Lucy cap a Alaska, on ha aconseguit una feina. Durant 

el viatge se li espatlla el cotxe i no té mitjans econòmics per arreglar-lo.  

Reichardt aconsegueix crear una gran intimitat gràcies a la planificació en tancat. Treballa a 

partir de la fragmentació, aïllant el rostre, les mans (especialment privilegiades per mostrar les 

accions) i el peu (fatiga).  

És per mostrar el pas de la nit al dia que Reichardt surt a l’exterior i fa diversos plans de la 

ciutat, concedint un paper important als elements industrials i les vies del tren. 
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Males terres / Badlands, de Terrence Malick (Estats Units, 1973)  
[61 min] En Kit contempla el capvespre. 

Males terres és una road movie que narra la fugida d’una parella de joves després que en Kit 

(Martin Sheen) matés el pare de la Holly (Sissy Spacek), perquè no els deixava veure’s. A 

mesura que avancin en la seva escapada, en Kit deixarà al seu pas uns quants assassinats 

més. El film, però, lluny de narrar una història clàssica de criminals, és un relat líric que es pot 

descriure mitjançant dues frases dels protagonistes: “hi ha massa bellesa al món” i “vaig tenir la 

impressió d’una absoluta soledat”. 

Podem preguntar-nos: com mostrar un capvespre al camp? Malick l’inicia amb la panoràmica 

de l’espai al personatge, i amb un pla d’aquest per després delectar-se en el paisatge i els 

petits animals. És un moment suspès, però són aquests plans els que tracen la caiguda de la 

nit (quan tornem al Kit, la gran lluna és davant seu).  

 

EL SO 

El so és un dels elements essencials del muntatge. En els fragments inclosos en aquest apartat  

la presència del so és especialment evident, però ens hi hem de fixar sempre quan mirem films.  

Un estiu a casa de l’avi / Dong dong de jia qi, d’Hou Hsiao-hsien (Taiwan, 1984) 
[19min] En Tung-tung i la seva colla arriben en bicicleta al peu de l’arbre on es troben per jugar. 

Són les vacances d’estiu i la mare és a l’hospital; en Tung-tung i la seva germana se’n van a 

casa els avis, al camp. Allà hi descobreixen una altra realitat, una altra manera de viure el 

temps i, molt especialment, un contacte molt especial amb la natura.  

Aquí, el cineasta concedeix un espai molt important al so dels ocells i els insectes, de gran 

intensitat i situat en primer terme. Aconsegueix així situar-nos, també a nosaltres, com a 

espectadors molt a prop d’aquesta sensació de proximitat amb la natura. 

Shara / Sharasojyu, de Naomi Kawase (Japó, 2003) 
[28min] Al carrer, la llum, el vent i el so de les cigales ho envaeixen tot. 

El germà del Shun ha desaparegut i a casa seva tot gira entorn a la seva absència. En Shun de 

seguida es fa amic de la Yu, una veïna del barri que viu amb la seva mare. La seva vida també 

gira entorn d’una absència, en aquest cas, del seu pare.  

En el fragment, la Yu passeja pel barri. La intensitat emocional de l’escena és generada pels 

moviments de la llum i els arbres agitats pel vent i, sobretot, pel so de les cigales que ho 

envaeix tot. La gran intensitat d’aquests elements i matèries arriba a generar fins i tot un cert 

sentiment d’estranyament del món. El traspàs emocional entre el personatge i el món és molt 

fort. 
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CONCEPTES I MATÈRIES CURRICULARS QUE ES TREBALLARAN A LA SESSIÓ 

 

Conceptes que es treballaran a la sessió: 

- El muntatge: construcció de les seqüències i film 

- Conceptes fonamentals: 

 -Pla/contraplà 

 -Camp/contracamp 

 -Raccord 

 -Durades 

 -Ritmes 

- Crear continuïtat, narració, temps 

- El so i el muntatge 

- Breu demostració programa de muntatge 

 

 

Matèries curriculars relacionades: 

- Educació visual i plàstica 

- Història de l’art 

- Cultura audiovisual 

- Llengua catalana i literatura 

- Llengües estrangeres 
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CONTACTE 

 

Si voleu aprofundir més en aquest o en altres aspectes del cinema, els docents disposen 
d’accés gratuït a la Biblioteca del Cinema de la Filmoteca de Catalunya amb tot tipus de 
recursos i bibliografia sobre cinema i cultura audiovisual. 

 

Filmoteca de Catalunya 

Filmoteca per a les escoles 

filmoteca.escoles@gencat.cat 

http://blocs.gencat.cat/filmotecaescoles 

https://www.filmoteca.cat/web/ca/article/filmoteca-les-escoles 

Telèfons: 93 556 51 95 / 93 556 51 98 

 

Associació A Bao A Qu 

www.abaoaqu.org 

http://www.facebook.com/pages/Associacio-A-Bao-A-Qu/158553550858781  

abaoaqu@abaoaqu.org 

IG:abaoaqu_ 

 
Lepant, 264, 1r G 
08013 Barcelona 
Telèfon: 93 285 31 81 
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