
Rodem per Roda

En què consisteix l’experiència?
Elaboració d’un documental sobre el municipi en format audiovisual per part
dels joves de l’esplai. Caldrà que els joves es desplacin als indrets més
emblemàtics i rellevants –pel seu interès naturalístic, social i patrimonial-
del terme municipal del poble, els enregistrin i en facin un muntatge visual.
Per tal de realitzar el documental en format audiovisual cal determinar amb
claredat quines seran les fases del projecte i com es treballarà en cada una
d’elles:

Etapes:
1. Aprenentatge (Pre-Producció): En la primera trobada del Grup de Joves

caldrà que aprenguin el funcionament bàsic de la càmera de vídeo i de
l’enregistrament (plans, enquadrament i moviments de la càmera). Per
fer-ho s’han preparat diverses dinàmiques per treballar en grup. Se’ls
deixarà manejar la càmera i fer diverses proves que visualitzaran en un
monitor. Un cop s’hagin familiaritzat amb el material, es presentarà el
calendari de rodatges, elaborat segons les zones que cal enregistrar.

2. Execució del servei (Producció i Post producció):
Producció: Es durà a terme durant el primer trimestre del curs (octubre-
desembre) i dos dies de les vacances de Nadal. Es tractarà de dur a
terme els rodatges que formaran el documental per tot el terme de
Roda de Berà. El Grup de Joves es dividirà en dos per tal d’enregistrar
dues zones diverses simultàniament. D’aquesta manera s’agilitzarà més
la producció i permetrà dedicar més temps a la guionització. Un cop
s’hagin fet les imatges es faran els diversos minutats de cada una de les
cintes i s’iniciarà la fase de post-producció.
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Durant les vacances de Nadal, està previst poder visitar la llar d'avis
del municipi i poder participar en una de les reunions del Centre
d’Estudis Rodencs per tal de recollir informació sobre les imatges
que s’han enregistrat.
Post-producció: Es realitzarà durant el segon trimestre del curs
(gener-març). A partir del minutat de les cintes, es procedirà a la
selecció de les imatges i de la música i a la guionització del
documental. Per fer-ho s’emprarà l’ordinador del qual es disposa a
la sala de Joves i el programa d’edició Adobe Premier.
Així, la primera trobada després de les vacances de Nadal es
dedicarà a exposar el funcionament bàsic del programa utilitzant les
imatges enregistrades pels propis joves.
Paral·lelament al muntatge de les imatges, s’elaborarà també el guió.
Un cop aquest estigui enllestit s’acudirà a la ràdio municipal per
poder enregistrar la veu en off que conduirà l’audiovisual i, així,
inserir-la com a pista d’àudio del muntatge.

3. Avaluació i Reconeixement (Presentació de l’audiovisual): Es durà a
terme el dissabte 18 d’abril en motiu de la presentació de la XIV Setmana
Cultural de Roda de Berà, que tindrà com a protagonista el 10è
aniversari de l’Esplai Ca l’Oliverar. Després de les vacances de Setmana
Santa, en les que s’hauran acabat els últims retocs i els preparatius per a
la presentació, els mateixos joves presentaran al poble el seu projecte en
l’acte d’inauguració de la Setmana Cultural. L’acte, que inclourà el
visionat del documental, servirà per donar reconeixement a la feina dels
participants del projecte i per oferir-la a tots els veïns i veïnes del
municipi, així com al consistori i a les entitats. Es pretén, també,
enregistrar diverses còpies de l’audiovisual i fer-ne una distribució.

Qui participa? 
Els agents del projecte són joves d’entre 12 i 14 anys i la població del municipi
on es desenvolupa l’acció, la destinatària del servei.
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Què es pot aprendre? 
Es tracta d’un projecte que combina l’aprenentatge i la manipulació dels
mitjans audiovisuals (MAV) i de les noves tecnologies de la comunicació i la
informació (TIC) amb la descoberta de l’entorn més proper i del patrimoni.
Els joves treballaran totes les fases requerides per a la elaboració d’un
audiovisual: pre-producció, producció i post-producció.

Quin servei es fa?
El servei consisteix en la realització d’un documental per tal de donar a
conèixer l’entorn natural i social de la població. A més, el projecte contempla
la difusió del mateix en el marc de la Setmana Cultural de Roda de Berà.

Per què és rellevant?
Perquè vetlla per la construcció de pensament crític.
Perquè el treball en xarxa és un pilar del projecte.
Perquè fomenta el treball intergeneracional.
Perquè hi ha una estreta vinculació entre l’aprenentatge i el servei.
Perquè la difusió i la comunicació són elements clau del propi projecte.
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Qui realitza el projecte?  
Esplai Ca l’Oliverar
L’Esplai Ca l’Oliverar és un projecte de futur creat l’any 1999 per Les 
Monges Associació Cultural, entitat a la qual pertany. Es tracta d’un 
centre de lleure independent que aposta per l’educació en valors durant 
el temps de lleure. 
Té com a finalitat l'educació en el lleure del infants i joves del municipi de 
Roda de Berà i rodalies. 
Realitzen activitats esporàdiques amb els infants i famílies del municipi.

Més informació a: http://blocs.xarxanet.org/eco_roda/

Altres centres o entitats participants
- Centre d’Estudis Rodencs
- Llar de Jubilats de Roda de Berà
- Ajuntament de Roda de Berà
- Cooperativa Agrícola de Roda de Berà
- Les Monges Associació Cultural

Localització: 
Roda de Berà
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