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Sessió “Doblem en català?” 
 
 Objectiu 

Fomentar l’ús oral del català en contextos informals a través d'una activitat lúdica 
i dinàmica, com és el doblatge de seqüències cinematogràfiques. 
 

 Destinataris 

Especialment entitats socials i culturals que duen a terme accions per al foment de 
l’ús del català, a alumnat d’educació secundària, participants del Voluntariat 
lingüístic, etc.  
 

 Nombre màxim de participants: 22  
 

 Durada: 2h 30min.  
 

 Recursos tècnics 

Per dur a terme la sessió cal disposar d’un espai condicionat amb una pantalla i 
projector, equip d’àudio, un peu de micròfon, un faristol (optatiu), cadires i una 
taula.  
 
Els fragments de pel·lícules i el programa d’enregistrament, així com el micròfon 
professional, són proveïts pel dinamitzador. 
 

 Dinàmica  

La sessió consisteix a doblar preses de pel·lícules de cinema de diferents gèneres: 
fragments de pel·lícules per televisió i clàssics del cinema, documentals i 
pel·lícules d’animació infantil o d’adults. Es poden seleccionar continguts específics 
segons el públic destinatari (només dibuixos, personatges adolescents, fragments 
tant sols de personatges femenins, gent gran...). 
 
Prèviament al dia de la sessió, els participants rebran per avançat la documentació 
amb les seqüències cinematogràfiques que es treballaran el mateix dia per si 
tenen interès a fer-ne una lectura prèvia. 
 
La sessió s’inicia amb una fase introductòria en la qual els participants coneixeran 
alguns aspectes bàsics que cal tenir en compte a l’hora de fer la interpretació, 
com per exemple la importància de memoritzar per fer una bona interpretació 
(l’entonació de la veu, l’expressió, etc.) i de sincronitzar el doblatge amb les 
imatges. Al mateix temps s’hi facilitarà la creació d’un ambient distès i relaxat.  
 
Un cop finalitzada la fase introductòria es passa a la fase central, en què els 
participants representaran el paper de dobladors de seqüències de pel·lícules. 
 

 Valoració 

Finalitzada la sessió, es demanarà als participants que avaluïn la sessió i que 
emplenin el full de valoració que se’ls haurà lliurat.  


