Activitats
didàctiques
per a instituts
2019

Aula de Terror

Aula de cinema de l’ESCAC:

Conferència “Oficis del
cinema”

Aula de cinema de l’ESCAC:

Conferència: “Morts creatives
al cinema de Buñuel i de
Lynch (Spoiler Alert!)”

La conferència “Oficis del cinema”, impartida
pel professor Dani Agudo, analitza i
descriu les diferents especialitzacions que
intervenen en la creació d’una pel·lícula
cinematogràfica.

Conferència cinematogràfica, impartida per
Joan Marimón, autor, muntador, cineasta i
professor de l’ESCAC i la UB. Podem afirmar
que la majoria de moments icònics del
cinema estan relacionats amb la mort. Sens
dubte la mort és, juntament amb el sexe,
el recurs més fàcil per a atreure l’atenció
de l’espectador. Una xerrada sobre les
morts més emblemàtiques del cinema, i en
especial, les morts al cinema de Buñuel i de
Lynch.

Data: dimecres 13 de novembre de 2019
Lloc: Teatre de La Peni de Molins de Rei
Hora: 10h / 11:30 (1a Sessió) / 12:00 a 13:30h (2a Sessió)
Durada: 2 hores aprox.
Destinataris: alumnes de 3r i 4t d’ESO (i públic en general)
Material docent: dossier didàctic del Festival

Activitat gratuïta (Aforament limitat)

XI Mostra de Curtmetratges
de Terror per a Instituts
Projecció d’una selecció dels millors
curtmetratges presentats a competició en la
passada edició del festival. Els curtmetratges
exhibits se seleccionen tenint en compte
els criteris de qualitat, representativitat i
adequació al públic. Els alumnes tindran la
possibilitat de conèixer en primera persona a
un director/a de cinema.
Data: divendres 15 de novembre de 2019
Lloc: Teatre de La Peni de Molins de Rei
Hora: 10.00-11.30h (1a Sessió) / 12.00-13.30h (2a Sessió)
Durada: 90 minuts aprox.
Destinataris: alumnes de Batxillerat / CGFM (+16 anys)
Material docent: dossier didàctic del Festival

Activitat gratuïta (Aforament limitat)

Data: divendres 15 de novembre 2019
Lloc: Sala d’actes de la Biblioteca el Molí
Hora: 18:30-19:30h
Durada: 60 min aprox.
Destinataris: públic en general

Activitat gratuïta ( Aforament limitat)

XIV Concurs de Dibuix
i Pintura Lluís Fisas i
Moreno Categoria Adolescents i Joves
Des del Cercle Artístic de Molins de Rei
i la Regidoria d’Infància i famílies de
l’Ajuntament de Molins de Rei, amb la
col·laboració del Festival de Cinema
de Terror de Molins de Rei, presenten
les bases de l’XIV Concurs de Dibuix
i Pintura Lluís Fisas i Moreno. Com
cada any, per la Festa Major de la vila,
s’organitza el concurs de dibuix Lluís
Fisas i Moreno en el que hi poden
participar tots els infants i joves de
6 a 18 anys. El tema dels dibuixos
d’aquesta edició és la por, monstres i
el terror. Hi ha 3 categories: Infantil (6
a 9 anys), Adolescents (10 a 14 anys) i
Joves (de 15 a 18 anys).

Presentació dels treballs:
Data: del 28 al 31 d’octubre de 2019
Lloc: Punt Jove de Molins de Rei
Exposició dels dibuixos:
Data i Hora: del 7 al 18 de novembre
2019 (ambdós inclosos)
Lloc: Bulevard de la Federació Obrera
de Molins de Rei
Lliurament de premis:
Data i Hora: divendres 8 de novembre
de 2019, a les 19:00h
Lloc: Bulevard de la Federació Obrera
de Molins de Rei
Coorganitza: Regidoria d’Infància i
famílies de l’Ajuntament de Molins de
Rei

Premi especial instituts

Concurs de Microrelats de
Terror 2019
Treztena edició del Concurs de Microrelats
de Terror organitzat pel Festival de Cine
de Terror i la Biblioteca el Molí dedicat als
relats que s’integren en el gènere del terror.
Es premien els millors microrelats (màxim
1.000 caràcters) en llengua catalana i en
llengua castellana. L’objectiu del concurs
és fomentar la creació literària i el gust
per la literatura de terror d’autors clàssics i
contemporanis.
BASES: www.molinsfilmfestival.com/wp-

content/uploads/2019/03/BASES-MICRORELATSterrorMolins-2019.pdf

INSCRIPCIONS: https://docs.google.com/

forms/d/e/1FAIpQLSfmUkukAFL65YM1Ot2WIE7xUyyIVq0gQwurLXqMZ4dreCAkA/
viewform?usp=send_form

Data: Fins al 29 de setembre de 2019
Premi: Publicació del microrelat,
lot de productes del Festival i una entrada “12 Hores”
Destinataris: alumnes de Batxillerat
(Assignatures: català i castellà)
Material docent: dossier didàctic del Festival

Activitat gratuïta (Aforament limitat)
Per a més informació,
poseu-vos en contacte amb:
Glòria Massana Figueras
gloria.massana@molinsfilmfestival.com

