BARCELONA I EL TURISME A
LES ESCOLES.
Demanem la paraula!
BARCELONA A VISTA DE BALCÓ
GUIA PEDAGÒGICA PER CREAR UN DOCUMENTAL COL·LABORATIU

Hola a tots i totes!
Aquest any no hem pogut fer els tallers audiovisuals sobre
Barcelona i el turisme a les vostres escoles, però ens hem
proposat contactar amb vosaltres igualment per demanar-vos
que ens ajudeu!
Volem fer un documental col·laboratiu sobre com es veu la
ciutat de Barcelona des de les cases dels nens i les nenes i els
i les joves que participeu al nostre programa. Tenim alumnes
de tots els barris de la ciutat, així que si tots i totes graveu
un petit curt sobre les vistes de casa vostra, aconseguirem
gairebé 1000 punts de vista diferents! Us podeu imaginar un
retrat més complet?
Amb la situació en la que ens trobem, és molt important que
ajudem a la nostra ciutat perquè es recuperi el més ràpid
possible. Segurament no tindrem turistes internacionals fins
d’aquí uns mesos, però ja que nosaltres hi vivim, aprofitem
quan puguem sortir de casa per fer de turistes a la nostra
ciutat i descobrir-ne tots els racons!
Necessitem que ens ensenyeu el vostre punt de vista sobre
el vostre barri i la ciutat de Barcelona i que junts, creem
una peça audiovisual filmada des de mil llocs i perspectives
diferents!
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OBSERVA
Mira per la finestra o el
balcó de casa teva.
Si no tens finestra o
balcó, pots sortir a la
porteria. Què hi veus?
Hi ha arbres? Hi ha
botigues? Quines?
Hi ha edificis que
t’agradin? Hi ha gent
pel carrer? Veus algun
monument o alguna
cosa característica de
Barcelona?
En què t’has fixat des
que ets a casa, que
mai no havies vist?
T’agrada?
Coneixes millor el teu
veïnat? Què trobes a
faltar del teu barri?

ESCOLTA
Surt de nou a la finestra.
Però ara tanca els ulls.
Quins sons sents?
Hi ha ocells? Fa vent?
Se senten els cotxes?
Hi ha algun veí fent
alguna cosa? Sents algú
trucant?
Quins sons has
descobert des que ets a
casa?
Hi ha sons nous que
abans no hi fossin?

PREGUNTA
Pregunta als teus
familiars o les persones
amb les que estiguis
vivint aquests dies
que què veuen per la
finestra. Potser hi ha
alguna cosa que se
t’havia passat per alt!
Pregunta’ls què veuen
diferent de la ciutat o del
barri des de que són a
casa.

ESCRIU
Agafa una llibreta o un
ordinador i escriu un
petit text que resumeixi
tot allò que veus i
sents quan mires per la
finestra.
D’allò que veus, pensa
què fa especial el teu
barri o Barcelona.
Escriu pensant que
és per algú que no ho
coneix i li vols explicar
que val molt la pena
veure-ho.
Pensa també en com
serà tot quan puguem
sortir de casa. Canviaran
les visites als llocs
turístics de la ciutat?
Quines noves mesures
de seguretat i higiene
creus que haurem de
prendre?

FILMA
Surt a la finestra, al
balcó o a la porteria
amb el mòbil, una tablet
o una càmera i filma el
que has escrit.
A continuació trobaràs
uns consells sobre com
fer-ho, però a més si
tens qualsevol dubte li
podràs preguntar al teu
monitor o monitora.
Un cop hagis filmat
les imatges, grava
la veu en off que les
acompanyarà, és a
dir, grava la teva veu
llegint el text que havies
preparat.

ENVIA
Envia els clips de vídeo
que hagis filmat a
barcelonaiturisme@gmail.com

posant a l’assumpte:

El teu nom i cognom, el
nom de la teva escola o
institut i el nom del teu
monitor de referència.
Si els arxius pesen
massa, sempre els pots
compartir pel Google
Drive o enviar-los per
www.wetransfer.com

1

GRAVA EN FORMAT HORITZONTAL

DE FER ENTRE 3 I 5 PLANS
2 HAS
DIFERENTS

3

GRAVA LA TEVA VEU EN UN ALTRE VÍDEO
O AMB LA GRAVADORA DEL MÒBIL

4 NO PARLIS MENTRE GRAVES ELS VÍDEOS,
DEIXA QUE SE SENTI EL SO DE FONS

NO MOURE GAIRE LA CÀMERA O
5 INTENTA
EL MÒBIL MENTRE GRAVES

6 ELS VÍDEOS JUNTS NO PODEN DURAR
MÉS DE 2 MINUTS

A mesura que anem rebent els vostres vídeos, farem un
muntatge per cada grup-classe que participi, i la vostra
escola tindrà un vídeo filmat per vosaltres que resumeixi
com veieu Barcelona des dels vostres barris. Volem aconseguir
fer entre tots un vídeo que parli de com fer de visitant a la
teva pròpia ciutat, al teu barri, conèixer més com s’hi viu,
què t’agrada, què somies, què et fa falta... Serà tot un repte
descobrir-ho a través de la vostra mirada!
Farem una selecció amb els millors vídeos de cada centre
i així tindrem un retrat col·laboratiu de tota la ciutat que
s’emetrà per la televisió i per internet.
Aquest estiu tots els veïnes i veïnes de Barcelona tenim
l’oportunitat de descobrir la ciutat com a turistes i ajudar a
que es recuperi. Gràcies als vostres vídeos ensenyarem a tot
el veïnat que ens queden molts indrets per descobrir i per
gaudir.
Estem en una situació complicada en la qual han canviat
molt les nostres vides quotidianes. Un dels aspectes més
importants de l’audiovisual és la capacitat que té de capturar
el temps i l’espai. D’aquí uns mesos, quan tot això hagi
passat, tindrem el record de com va ser gràcies a la vostra
col·laboració, i podrem redescobrir Barcelona de mil maneres
diferents!
Moltes gràcies!

