
#Tallaelfil
ApS Sensiblització sobre el Bullying



Context
- Casal jove municipal d’Esplugues

- Juliol 2014

- 18 participants amb 2 monitors/es

- Grup que ja ha fet ApS de sensibilització 

a través de curtmetratge



Procés- Escollim tema
- La 1a setmana de casal es proposen temes per decidir quin 

serà el principal a sensibilitzar:

- Homofobia

- Retallades a l’educació

- Bullying



Procés- Reflexionem...
- Què és el Bullying- Visionat de la pel·lícula Bullying

- Quin enfoc volem donar al tema?

- El punt de vista de la víctima?

- Dels agressors?

- Dels qui ho veuen?

Decisió i reflexió final: El bullying també té a veure amb aquells que veuen 
les agressions i fan com si res. Comença la idea del #Tallaelfil



Procés- Pensem el curt
- Donada l’experiència prèvia el grup té força clar com 

planificar la creació del grup

- Argument

- Storyboard



Procés- 3,2,1...Acció
- Repartim càrrecs:

- Actors i actrius

- Gravació

- Producció



Procés- Edició
- Durant un matí els joves editen el vídeo, decideixen els aspectes que 

s’ajusten més al missatge que volen transmetre. Aprenen aspectes de 
llenguatge cinematogràfic:

- Música de fons

- Amb veu o sense

- Color o Blanc i negre



Servei-Casal d’estiu
- Els joves ensenyen el resultat i fan posterior reflexió amb els grups de 

grans (5è i 6è) dels casals d’estiu municipals de la ciutat. 

- Es considera una edat vital ja que al curs següent passen a l’institut on 
es poden donar més situacions d’aquest tipus. 



Servei-La xarxa
- Es dóna a conèixer el vídeo a travé del Facebook de l’entitat (1625 persones 

d’abast).

- També a Twitter amb l’etiqueta #Tallaelfil

- Es dissenya campanya viral amb QR codes per promocionar als instituts



Servei-Instituts (futur)
- Durant el 1r trimestre del curs 2014-2015, el grup de joves de l’esplai, 

la majoria participants del projecte decideixen portar el curt als 
instituts.

- Comencen el disseny de tallers de reflexió que es duguin a terme 
posteriorment al visionat del curt a les aules. 

- L’acció es durà a terme a principis de 2015.


