Curs
19992000

Descripció
Títol: Projecció Vídeo “Twelve o’clock” en la IV edició del Festival Internacional de Televisió de
Barcelona en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, dins l’apartat de Fòrum Mundial
de Televisió Infantil.
Participants:
Alumnes 2n d’ESO: Manuel Romero, Saül Altimira, Gemma López, Carlos Carrasco, Meritxell Ubals,
Rubén López, Sergi Camps, Laura Cervilla, Maria del Mar Márquez, Álvaro Acuña, David Hoyos,
Cristian Fortes, Aniol Marín, , Raül Boronat.
Tutor: Albert Alfonso Moreno
Comentaris: Dos alumnes (Juan Manuel Romero i Aniol Marín) expliquen el procés d’elaboració del
vídeo (partint de la idea inicial, l’elaboració del guió temàtic, el guió tècnic, els assajos,
l’enregistrament i l’edició digital amb l’ajuda del programa informàtic Adobe Premiere.
Argument: Un grup d’alumnes es troba a l’Institut on estudien per fer un treball. Un esperit
maligne habita dins l’edifici i es manifesta un cop a l’any, justament quan aquest grup d’alumnes es
troba. Aquest ésser maligne es va apoderant de cadascun dels estudiants ocasionant situacions
diverses de pànic.

1

Curs
20002001

Descripció
Títol: Producció d’un Espot Publicitari per la UNICEF.
Participants:
Alumnes: La major part d’alumnes que apareixen a l’espot són integrants del Grup d’Acció Solidària
(GAS) de l’Institut.
Responsable: Albert Alfonso Moreno
Comentaris: El 10 de desembre de l’any 2000 UNICEF va organitzar una jornada mundial dedicada
al Dia Internacional de Ràdio i Televisió en favor dels Drets dels Infants. TV3 era una de les cadenes
de televisió que participà en aquesta proposta a través del programa “LA Revista”, de Mònica
Huguet, dintre de l’ “Informatiu Migdia”. TV3 va contactar amb el Departament d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya que va triar tres centres educatius de tota Catalunya per participar-hi.
Dos programes de vídeo i un per ràdio, en el primer cas un dels dos centres seleccionats va ser l’
IES Castellar. L’espot es va passar per TV3 el dia 11 de desembre de 2000 en el Programa de
Mònica Huguet.
Argument: En primer lloc s’exposa la situació de benestar en què viuen una quarta part dels infants
del món. A la segona part, una exposició en què viuen la resta d’infants, la immensa majoria. Per
últim, la crida als governants de tot el món per a què s’impliquin més decididament en l’aplicació
de la Convenció dels Drets dels Infants. L’espot té una durada de 30 segons.
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Curs
20022003

Descripció
Títol: Projecció Vídeo “NO ESTIC BOIG” en la VI edició del Festival Internacional de Televisió de
Barcelona en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, dins l’apartat de Fòrum Mundial
de Televisió Infantil.
Participants:
Alumnes 2n d’ESO: Marc Calvet, Marc Garcia, Núria Carcoler, Isabel Cruz, Cristian Galera, Cristina
Gallardo, Marina Herrero, Aixa Martínez, Verónica Mármol, Xavier Pardo, Marta Pintó, Cristina
Protasio, Mario Rosado, Cristina Ruano, Jonathan Carmona
Tutor: Albert Alfonso Moreno
Comentaris: Tres alumnes expliquen el procés d’elaboració del vídeo partint de la idea inicial,
l’elaboració del guió temàtic, el guió tècnic, els assajos, l’enregistrament i l’edició digital amb
l’ajuda del programa informàtic Adobe Premiere.
Argument: Un alumne manté comunicació verbal amb els estoigs. Els companys de classe no s’ho
creuen, fins al punt de que l’acaben rebutjant i tractant-lo com a un boig. Els estoigs conscients de
la delicada situació per la que passa el seu amic, convoquen una assemblea i decideixen ajudar-lo.
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Curs
20022003

Descripció
Títol: Projecció Vídeo “EL GAT NEGRE” en la VII edició del Festival Internacional de Televisió de
Barcelona en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, dins l’apartat de Fòrum Mundial
de Televisió Infantil.
Participants:
Alumnes 3r i 4t d’ESO: Laura Andrés, Aida Bosch, Núria Gazulla, Anion Marín, Oriol Planas, Neus
Roma.
Tutor: Albert Alfonso Moreno
Comentaris: Alumnes participant en el vídeo expliquen el procés d’elaboració del vídeo partint de
la idea inicial, l’elaboració del guió temàtic, el guió tècnic, els assajos, l’enregistrament i l’edició
digital amb l’ajuda del programa informàtic Adobe Premiere.
Argument: Amb una durada de 12 minuts, es narra la història d’un home condemnat a mort, per
matar a la seva dona, on explica penedit des de la cel·la d’una presó com va arribar a cometre
aquest vil acte.
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Curs
20022003

Descripció
Títol: Prèvia selecció del vídeo EL GAT NEGRE, participació en la COMPETITION SECTION OF THE
CAMERA ZIZANIO, THE 3rd EUROPEAN MEETING FOR AUDIOVISUAL WORKS BY CHILDREN AND
YOUNG PEOBLE, el festival de cinema de més renom i prestigi a nivell europeu que se celebra a
Pyrgos (Grècia).
Participants:
Alumnes 3r i 4t d’ESO: Laura Andrés, Aida Bosch, Núria Gazulla, Anion Marín, Oriol Planas, Neus
Roma.
Tutor: Albert Alfonso Moreno
Comentaris: Alumnes participant en el vídeo expliquen el procés d’elaboració del vídeo partint de la
idea inicial, l’elaboració del guió temàtic, el guió tècnic, els assajos, l’enregistrament i l’edició digital
amb l’ajuda del programa informàtic Adobe Premiere.
Argument: Amb una durada de 12 minuts, es narra la història d’un home condemnat a mort, per
matar a la seva dona, on explica penedit des de la cel·la d’una presó com va arribar a cometre
aquest vil acte.
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Curs
20032004

Descripció
Títol: Participació amb les pel.lícules “Mort a l’Hotel Venècia”, “L’Esperit Olímpic” i “Curial e Güelfa”,
amb alumnes d’ESO i Batxillerat de l’IES Castellar, de Castellar del Vallès, en el 19 Festival
Internacional de Cine. Cinema Jove, Secció B dins d’Encuentros de Grupos Escolares, patrocinat
per l’Institut Valencià de Cinematografia Ricardo Muñoz Suay, la Conselleria de Cultura i Educació de
la Generalitat Valenciana i per l’Institut Valencià de la Joventut.
1.Mort a l’Hotel Venècia
Argument: Tres joves arriben a València per participar en un Festival de Cinema. Durant el
viatge, una de les noies ha tingut un mal pressentiment. Quan tornen a l hotel, després d’una
de les sessions del Festival on han passat la seva pel·lícula, succeeixen coses estranyes.
Participants (alumnes de batxillerat): Noelia Gil, Oriol Planas, Sara Schkot

2.L’Esperit Olímpic
Argument: vídeo en què es pretén fer una crida a la consciència comuna de la humanitat per
a què sense distinció de raça, religió i posició social, regni la fraternitat, la diversitat, la
democràcia i la pau entre totes les persones i pobles del món. El testimoni d’una cursa de
relleu és l’element d’unió i de propagació de l’esperit olímpic, anant d’un indret a l’altre del
món p`propagant els seus valors, ajudant a prendre consciència del do benèfic de la pau,
motor autèntic del progrés de la humanitat.
Participants: més de cinc-cents alumnes de tot el centre.

3.Curial e Güelfa
Argument: Curial, un formós i gentil cavaller, emprèn un llarg viatge, juntament amb la
donzella de més confiança de la seva estimada, per participar en un torneig que organitza el
rei de França.
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Alumnes de 1r i 2n de Batxillerat: Núria Carcolé, Gemma Falcó, Ivette Hijano, Raquel Ligero,
Araceli López, Laia Martí, Silvia Ortiz, Xavier Pardo, Jordi Surroca, Cristina Bosch, Yaiza
Carrasco, Lucy Chaplin, Marta Delgado, Elisabeth Gallego, Núria Garcés, Núria Gazulla, Laia
López, Alba Martí, Pilar Martínez, Anna Martínez, Aïda Montserrat, Maria Pichel, Oriol
Planas, Tamara Pujol, Georgina raspall, Patricia Rodríguez, Sara Rodríguez, Piedad Román,
Clara Simó, Estel Tejedor, Miritxell Ubals, Sandra Velasco.

Tutor: Albert Alfonso Moreno

Curs
20032004

Descripció
Títol: Presentació de les pel·lícules “L’Esperit Olímpic”, “L’alegria que passa” i “El gat negre”, amb
alumnes d’ESO i Batxillerat de l’IES Castellar, de Castellar del Vallès, a la Fira de les Arts, a Sant
Llorenç Savall. Juny de 2004.
1.L’Esperit Olímpic
Argument: vídeo en què es pretén fer una crida a la consciència comuna de la humanitat per
a què sense distinció de raça, religió i posició social, regni la fraternitat, la diversitat, la
democràcia i la pau entre totes les persones i pobles del món. El testimoni d’una cursa de
relleu és l’element d’unió i de propagació de l’esperit olímpic, anant d’un indret a l’altre del
món p`propagant els seus valors, ajudant a prendre consciència del do benèfic de la pau,
motor autèntic del progrés de la humanitat.
Participants: més de cinc-cents alumnes de tot el centre.

2.L’Alegria que passa
Argument: L’acció transcórrer a la plaça d’un poble indiferent, vulgar i ensopit. Els habitants
del poble viuen immersos en la mandra i la monotonia. Em Joanet, fill de l’alcalde, contrasta
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amb els vilatans i es mostra esperançat de trobar una vida diferent i millor. Joanet parla amb
Tòfol, arquetipus de la monotonia local, que es vanta de ser mandrós i passiu. Li explica que
voldria trencar la rutina de la seva vida. Ni tan sols la idea del matrimoni, pactat pel seu pare,
amb una noia del poble, li fa il·lusió.
Alumnes d’ESO i 1r de Batxillerat: Saül Altimira, Elsa Ballesteros, Yaiza Carrasco, Esther
Colomer, Marta Comasòlivas, Judith Farell, Montse Fernández, Pol Foreman, Núria Garcés,
Noèlia Gil, Cristina Guillem, Cristian Llop, Pau Marín, Aniol Marín, Alba Martí, Anna Martínez,
Miquel Monrós, Tania Ortiz, Oriol Planas, Noèlia Pérez, Rut Pleguezuelos, Clàudia Pujol, Adrià
Olay, Eva Rosell, Carlos Sabalete, Sara Schkot, Alba Serra, Roc Serra, Meritxell Ubals,
Montserrat Vall, Diego Zapata.

3.El Gat Negre
Argument: Amb una durada de 12 minuts, es narra la història d’un home condemnat a mort,
per matar a la seva dona, on explica penedit des de la cel·la d’una presó com va arribar a
cometre aquest vil acte.
Alumnes 3r i 4t d’ESO: Laura Andrés, Aida Bosch, Núria Gazulla, Anion Marín, Oriol Planas,
Neus Roma.

Tutor: Albert Alfonso Moreno
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Curs
20032004

Descripció
Títol: Participació en el Children’s Film Kamp, Sokobanja-II International Children’s Film Festival,
Nis 2004. Agost/setembre de 2004. Patrocinat per l’organització no governamental NVO Children’s
Rainbow-Nish, Serbia and Montenegro.

Organització: Des d’aquest Festival l’Institut va rebre una proposta per participar en un taller per
filmar in situ un curtmetratge basat en el lema “I’m a child from this planet too!”. Es demanava un
projecte. Es va elaborar un guió literari, tècnic i l’story-board que es va seleccionar per l’organització
del Festival. La qual cosa implicà viatjar a Sokobanja (Sèrbia) per passar-hi cinc dies i traslladar del
paper a la cinta el que s’havia treballat prèviament a l’Institut. Una vegada fet l’enregistrament i la
posterior edició es va gaudir d’una estança de tres dies a NIS (Sèrbia) on es celebrà el segon Festival
de Cinema Jove, projectant-se el curt “I’m a child from this planet too!” produït per l’alumnat de
l’Institut, juntament amb altres grups de joves de Polònia, Albània, Sèrbia i Montenegro i
Macedònia.
Participants: Laura Andrés, Oriol Planas, Cristina Protasio,
professors Albert Alfonso i Antonio Cavero.

10

Neus Roma, Piedad Roman i els

Curs
20032004

Descripció
Títol: Exposició Vídeo “The Olympic Spirit”, amb alumnes d’ESO de l’IES Castellar, de Castellar del
Vallès, en el II International Children’s Film Festival, Nis 2004, patrocinat per l’organització no
governamental NVO Children’s Rainbow, a Nish (Serbia and Montenegro).

Argument: vídeo en què es pretén fer una crida a la consciència comuna de la humanitat per a què sense
distinció de raça, religió i posició social, regni la fraternitat, la diversitat, la democràcia i la pau entre totes les
persones i pobles del món. El testimoni d’una cursa de relleu és l’element d’unió i de propagació de l’esperit
olímpic, anant d’un indret a l’altre del món p`propagant els seus valors, ajudant a prendre consciència del do
benèfic de la pau, motor autèntic del progrés de la humanitat.

Alumnes: més de cinc-cents alumnes de tot el centre.

Autor: Albert Alfonso Moreno
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Curs
20042005

Descripció
Títol: Participació amb les pel.lícules “The Olympic spirit” i “I am a child of this planet, too!”, amb alumnes de
primer de Batxillerat i de l’ESO, seleccionades a la Comptetition Section of the Camera Zizanio, the 4th
European Meeting for Audiovisual Works by Children and Young Peoble, celebrat a Pyrgos (Grècia),
del 4 al 12 de desembre de 2004.

1. The Olympic Spirit
Argument: vídeo en què es pretén fer una crida a la consciència comuna de la humanitat per
a què sense distinció de raça, religió i posició social, regni la fraternitat, la diversitat, la
democràcia i la pau entre totes les persones i pobles del món. El testimoni d’una cursa de
relleu és l’element d’unió i de propagació de l’esperit olímpic, anant d’un indret a l’altre del
món p`propagant els seus valors, ajudant a prendre consciència del do benèfic de la pau,
motor autèntic del progrés de la humanitat.
Participants: més de cinc-cents alumnes de tot el centre.

2. I am a child of this planet, too!”
Argument: En primer lloc s’exposa la situació de benestar en què viuen una quarta part dels
infants del món. A la segona part, una exposició en què viuen la resta d’infants, la immensa
majoria. Per últim, la crida als governants de tot el món per a què s’impliquin més
decididament en l’aplicació de la Convenció dels Drets dels Infants.
Alumnes de Batxillerat: Laura Andrés, Oriol Planas, Cristina Protasio, Neus Roma, Piedad
Roman

Tutor: Albert Alfonso Moreno
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Curs
20042005

Descripció
Títol: Participació en la Primera Mostra de Produccions Audiovisuals de Centres Educatius - PLAYREC
2004, celebrat en el Centre Garcilaso de Barcelona els dies 13 i 14 de desembre de 2004, amb les
pel.lícules: Mecanoscrit del segon origen, La iaia i la família, El gat negre, Curial e Güelfa, Drets dels Infants,
L’Esperit Olímpic. Amb alumnes de Batxillerat i l’ESO de l’IES Castellar.

Tutor: Albert Alfonso Moreno
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