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 CONTRACTE PROJECTE LÒVA: 

 “CREACIÓ D’UNA ÒPERA ”  
 
 

 

Data: ___________________ 

 

Estimat alumne/a: 

______________________________________________________________________ 

 

Has sigut seleccionat per participar en el projecte L’ÒPERA, UN VEHICLE D’APRENENTATGE.  

 

Aneu a crear la vostra pròpia companyia d’òpera i haureu d’escriure, dissenyar, construir i actuar en 

ella, la qual cosa comporta ser responsable en una de les diferents professions de la companyia 

d’Òpera: director/a d’escena, director/a de producció, director/a musical, regidori/a, fuster/a, 

il·luminador/a, compositor/a, escriptor/a, relacions públiques, documentalista, escenografia, 

maquillador/a, utilleria, músic, compositor/a…  

 

Estem molt contents que formes part de la companyia d’Òpera “___________________________”. 

 

Hui has de triar i entendre la importància del teu paper en aquest projecte i les teues responsabilitats 

envers els altres membres d’aquesta companyia.  

Tots els membres de la companyia estaran supervisats tot el temps i durant els assajos per l'equip de 

professorat i les famílies ajudants.  

 

Per poder participar en totes les fases d’aquest projecte, necessitem la teua signatura. Aquesta 

signatura confirma que totes les parts involucrades entenen les necessitats i el compromís que 

s’exigeix en el projecte.   

 

Si tens alguna pregunta referent a aquest programa, no dubtes en... fer-la ara, O CALLAR PER A 

SEMPRE! ;) 

 

Gràcies! 

 

Atentament, el director del projecte: ________________________ 

  

 

 

 

Signatura de l’alumne/a: 

 
 
 
 
  



 
Benvolgudes famílies: 

 

Ens dirigim a vostès per presentar-los el projecte LÒVA que realitzarem aquest any amb l’alumnat de _____________. 

 

L'Òpera, un Vehicle d'Aprenentatge (LÒVA) és un projecte que es realitza durant un curs escolar complet. L'alumnat 

converteix la seva classe en una companyia d'òpera que crea, des de zero, una òpera o breu peça de teatre musical. 

L'alumnat de la companyia, organitzats en equips com a professionals, escriuen el llibret, dissenyen l'escenografia, 

componen la música, confeccionen el vestuari, realitzen la campanya de premsa, fabriquen la utilleria, creen la 

il·luminació etc. La finalitat de LÒVA coincideix plenament amb els objectius educatius de l'aula: fomentar el 

desenvolupament cognitiu, social i emocional de l'alumnat. 

 

L'objectiu dels docents que porten LÒVA a l'aula és educar a través de la creació d'una òpera. L'òpera és el gran 

referent integrador de nombroses disciplines i al mateix temps la metàfora del gran repte que els alumnes van a 

superar junts. La peça final i la seva estrena no és l'objectiu del projecte, sinó una part important del mateix. Ens 

agrada dir que l'espectacle està a l'aula. L'obra creada íntegrament pels alumnes sol tenir una durada de mitja hora i 

comptar amb algunes cançons i moments musicals intercalats en l'acció teatral. Durant les representacions, els 

alumnes són els únics responsables de l'espectacle i els adults (professorat i altres col·laboradors) es senten entre el 

públic. La funció corre a càrrec de la companyia. 

 

Encara que tot l'alumnat que va a realitzar el projecte té signada l'autorització general de drets d'imatge que disposa el 

centre, ens agradaria informar-los que hi ha professions dins de la companyia d'Òpera encarregades de difondre a la 

nostra web les imatges i vídeos del procés aprenent a ser responsables i a fer un bon ús de les ferramentes TIC tal i com  

marquen molts dels criteris del nostre currículum. 

 

Això es tradueix en què l'alumnat encarregat d'aquestes professions (documentadors/relacions públiques), sempre amb 

la supervisió dels mestres involucrats en el projecte, pujaran a la nostra web i al nostre blog algunes imatges per mostrar 

a la resta de comunitat educativa la evolució del projecte. També donaran difusió del projecte (premsa, ràdio, TV i 

diferents xarses socials). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per estos motius els demanem una autorització expressa per al desenvolupament del nostre projecte LÒVA: 

Jo, ......................................................................................................., amb DNI ............ ....................., 

com a pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a .................................................. , del curs i grup ......... 

 

AUTORITZE al centre i al projecte LÒVA a que la imatge fixa o en moviment i/o la veu del meu fill/a puga ser 

enregistrada a través de fotografies, vídeos o gravacions al llarg del desenvolupament del projecte així com la 

publicació a la web i diferents xarses socials que ens faces difusió. 

Al temps, declare que dispose de les facultats legals per atorgar la present autorització sobre la utilització de la imatge 

del menor assenyalat. 

 

 ……………………………………………………, a ……. d ……………………… de 20… 

         

 

Signatura: 

 

 

 

Des del projecte LÒVA ens comprometem a tractar les imatges i/o veus de manera lleial, lícita i no lucrativa d’acord 

amb les finalitats socials i educatives que ens són pròpies. 

 

 

  

Agraint la seua col·laboració de bestreta: :_____________________ coordinador/a projecte LÒVA _______________. 
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TNO. 96.1205340    Fax: 96.1263610   Email: 46000274@gva.es 

Per poder fer ús de la imatge i de la veu dels menors es necessita l’autorització expressa del representant legal 

de l’alumne. (El dret a la pròpia imatge i a la pròpia veu està reconegut a l’article 18 de la Constitució  i regulat per la 

Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i per la Llei 

15/1999, de 13 de desembre, sobre la protecció de Dades de Caràcter Personal). 

 


