Projecte “Centcelles, el nostre objectiu” . Curs2012-2013
El nou projecte “Centcelles, el nostre objectiu” es va posar en marxa durant el segon trimestre del
curs i en ell varen participar tots els centres educatius de la població: Escola Centcelles, Escola
Mossèn Ramon Bergadà, Col·legi Turó i Institut Constantí.

Cada centre va decidir el nivell dels grups que treballarien en el projecte. En el cas de les Escoles
Públiques de Primària es va decidir pels grups de 5è. En el cas del Col·legi Turó van decidir treballarho a partir del crèdit de síntesis amb els alumnes de 1r d’ESO. L’Institut de secundària ho va
plantejar com un treball transversal entre les àrees de llatí, informàtica i educació visual i plàstica
amb els alumnes de 4rt d’ESO.

Les propostes de treball es van concretar en els següents projectes:

•

Escola Centcelles: Tractament fotogràfic a partir dels dibuixos antics i realització d’un documental
sobre Centcelles, fet pels alumnes i dirigit a les escoles. (Realització del guió, del text i de la
filmació).
Plantejament del treball: Enllaç
Procés: Enllaç

•

El documental: Enllaç
Escola Mossèn Ramon Bergadà: Realització d’una audioguia.
Plantejament del treball: Enllaç
Procés: Enllaç

•
•

Taller: Enllaç
Col·legi Turó: Realització d’un reportatge fotogràfic.
Institut Constantí: elaboració d’espots publicitaris
Plantejament del treball

Procés: Enllaç
Espots publicitaris: Enllaç 01

Enllaç 02

Enllaç 03

Tots els treballs es van presentar en una sessió oberta a la comunitat educativa el 18 de juny de
2013 al conjunt monumental de Centcelles, en el qual es van poder veure conjuntament totes les
realitzacions. Enllaç galeria imatges
Per a commemorar els vint anys de l’exposició “Dibuixem Centcelles!” es va inaugurar a la Biblioteca
Pública de Constantí l’exposició “Recordes com veies Centcelles?, en la qual es van tornar a exposar
la totalitat dels dibuixos realitzats l’any 1993, amb la voluntat de recuperar el contacte amb els
seus autors i establir una relació amb les noves generacions dels actuals escolars de la
població. Enllaç galeria imatges
Amb aquesta intenció es va organitzar el taller “Centcelles, un còmic en mosaic” a la Biblioteca
Pública de Constantí: activitat que acompanyava l’exposició, dirigit a nens i nenes d’entre quatre i
dotze anys. Enllaç galeria imatges

L’exposició es va presentar –al mateix temps– en format virtual i es pot veure en el web del
museu: enllaç

