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INFORMACIÓ PROFESSORAT 
 
  
EL CINEMA COM A EINA PER A L’EDUCACIÓ EN VALORS 
 
 
Aquests materials adreçats a l’educació primària i secundària són una aportació del Grup IREF a 
l’educació en valors. El projecte Filosofia 3/18 assumeix les competències que fan referència als 
valors socials, cívics i ètics i integra tots els objectius d’aquesta matèria de manera explícita. 
 
El cinema no és sols un gran muntatge tècnic i estètic o un pur espectacle de diumenge a la tarda, 
és també una indústria potent i un mitjà generador de valors. 
 
Treballar sobre i a partir del cinema és ja en si mateixa una tasca que té a veure amb les 
valoracions que som capaços de fer del fet fílmic, de com ens deixem convèncer o persuadir per 
les imatges i pels missatges. Cal que els nostres estudiants siguin capaços de captar la 
ideologització del cinema com a mitjà i com a espectacle. 
 
El cinema genera valors tant pel fons com per la forma: reprodueix mons, ens fa de mirall de 
realitats que no veuríem, de vegades, dins del món més purament convencional, i d’altres, des de 
perspectives més trencadores, més crítiques. 
 
Les pel·lícules, com si es tractés d’un text, són una excusa per al diàleg i per treballar habilitats de 
pensament que ens seran molt útils en l’educació en valors. Per tant no cal tenir cap pressa per 
veure la pel·lícula. Al revés, cal donar un marc a la lectura d’imatge, tal com faríem si es tractés 
d’un llibre: mirar-lo, tocar-lo, fullejar-ne les pàgines, fixar-nos en la contraportada, etc. 
 
Les pel·lícules plantegen interpretacions divergents i posen a l’abast del grup una eina 
potentíssima per a l’intercanvi d’opinions. Preguntar, escoltar i dialogar són tres verbs lligats a 
la comunicació efectiva i afectiva. 
 
 
Criteris en la tria de les pel·lícules 
Certament, cadascuna d’aquestes pel·lícules podria ser substituïda per una altra, però el que els 
dóna unitat i coherència és el conjunt. 
 
A l’hora de triar el bloc hem tingut en compte les qüestions següents: 
 

- Que siguin films de qualitat reconeguda. 
- Que permetin lectures múltiples. 
- Que conformin una antologia cinematogràfica: 

- Cinema d’autor 
- Gèneres distints 

- Que siguin fàcils de trobar. 
- Que hi hagi un equilibri entre protagonistes masculins i femenins. 
- Que pertanyin a distintes cultures. 
- Que siguin relativament actuals, amb temes universals. 
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Comentaris als distints apartats de la fitxa didàctica 

 
Abans de veure la pel·lícula 
 
Cada ensenyant decidirà si dóna la fitxa tècnica i el resum a l’alumnat. Es pot fer abans de veure 
la pel·lícula o al final, i també es pot proposar com una tasca que facin els alumnes mateixos. 
 
Hi ha un breu qüestionari previ que situa l’alumnat en el tema de la pel·lícula i ajuda a posar en 
solfa les idees prèvies o coneixements i prejudicis que es poden tenir sobre l’eix o eixos del film.  
 
Immediatament després trobareu una colla de suggeriments per treballar abans de veure la 
pel·lícula: el títol i la caràtula. És important que l’alumnat tingui un temps per situar-se, que 
analitzi les imatges i faci hipòtesis i suposicions sobre el que veurà. No es tracta de sorprendre’ls 
sinó d’encaminar-los. 
 
El full d’observació no té altra finalitat que centrar l’atenció. Caldrà llegir-lo col·lectivament per 
aclarir qualsevol dubte i després deixar que l’alumnat l’ompli a mesura que va passant el film.  
 
Amb la fitxa d’observació sobre la taula o una llibreta a la mà i el cap un xic moblat, ens disposem 
a veure la pel·lícula 
 
 
Mentre veiem la pel·lícula 
 
Veurem el fragment de pel·lícula corresponent que se suggereix a l’apartat Visionament. O segons 
la disposició que hàgim fet per les necessitats horàries. Demanarem als joves que acabin d’omplir 
el que puguin del full d’observació i se’ls convida que expressin quins aspectes de la pel·lícula els 
han interessant més. Sobre les seves intervencions generarem un diàleg  amb l’ajuda, si cal, del 
material de la guia. Òbviament a la guia no hi és tot i caldrà adaptar-se a les necessitats del grup. 
El que no té cap sentit és usar la guia com si es tractés d’un llibre de text.  
 
El full d’observació, que en principi pot ser individual, es pot convertir en col·lectiu i ser treballat 
en petits grups quan hi hagi una pausa en el visionament. D’aquesta manera avivem la 
comprensió del film, ja que segurament no tothom haurà vist el mateix ni ho haurà interpretat igual. 
 
 
Després de veure la pel·lícula 
 
En aquest apartat es despleguen diverses tasques. De fet és el cos del treball sobre valors que 
s’anirà construint amb el grup. 
En primer lloc hi ha la ubicació de l’acció en l’espai i el temps, on passa l’acció i quan passa. La 
segueix l’estructura bàsica per poder emmarcar la narració fílmica.  
 
-Comprensió de la pel·lícula, permet, a través de preguntes, i exercicis de síntesi i de reflexió, 
aprofundir en la temàtica i en el conflicte que es planteja. 
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-Els personatges, suposa un treball d’anàlisi dels protagonistes des del punt de vista físic, 
psicològic, emocional i de valors. Entrar en la problemàtica interior del conflicte és una manera de 
generar empatia i de reconèixer en un mateix molts tics dels que es donen a les pel·lícules 
proposades: tots tenim un xic de Precious, i hem conviscut amb situacions de violència com en 
Jordi de Bullying, o hem volgut reivindicar algun dret com a Pagament just o tenim il·lusions com 
El gran dia o ens sentim constrets per algunes normes socials com a la bicicleta verda. No en la 
mesura que ho plantegen aquestes pel·lícules, però ens serveixen de contrapunt a molts aspectes 
de les nostres vides. 
 
-Temes que es poden tractar, podem dir que és l’apartat més substancial en què es presenten 
alguns dels aspectes que han de ser treballats a l’aula. Com ja diem a les fitxes, no hi són tots ni 
estan tractats exhaustivament. Són possibilitats molt lligades als arguments que es poden 
desplegar fins a l’infinit. 
 
Entre tots ells, si mireu l’esquema general, alguns són intercanviables o es poden tractar des de 
més d’una pel·lícula. Serà l’ensenyant qui decidirà si incloure algun tema plantejat en una altra 
pel·lícula, per exemple es pot tractar el respecte, que es desplega a Precious, també a Bullying o 
Pagament just, etc. 
 
 
Avaluació 
 
És un apartat independent que serveix per valorar el profit personal i col·lectiu obtingut de la 
pel·lícula. No cal fer totes les preguntes ni usar tots els recursos proposats, però suggerim que es 
dediqui una part de la darrera sessió a fer una estimació del que ens ha aportat la pel·lícula. 
 
Per saber-ne més 
 
Aquest és un apartat de doble ús, serveix al professorat per si vol insistir en la temàtica o es pot 
fer extensible a l’alumnat per si vol seguir treballant les temàtiques proposades en aquest conjunt 
de cinc. 
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Esquema general 
 

Pel·lícula Director País Temàtica Durada i 
llengua 

Quali-ficació Loca-litza-ció 

El gran dia  Pascal 
Plisson 

França, 
2015 

1. Apoderament 
2. Esforç o talent 
3. Perseverança 
4. Suport familiar  
5. Accés a l’educació 
6. Què i com volem ser 
7. El futur 

86’ castellà Totes les edats CRP 

La bicicleta 
verda 

Haifaa Al-
Mansour   

Aràbia 
Saudita 
Alemanya 
2012 

1. Diferències entre homes i dones 
2. Discriminació de les dones: familiar, laboral, vestir 
3. La religió 
4.   L’escola 

98’ 
subtitulada 
en castellà  

Totes les edats CRP 
Museu 
Cinema 

Pagament 
just 
 

Nigel Cole  Regne Unit, 
2010 

1. Igualtat i discriminació 
2. Discriminació directa i indirecta 
3 Justícia 
4. Bretxa salarial de gènere 
5. Solidaritat 

113’ 
castellà 

Totes les edats CRP 

Precious 
 

Lee Daniels 
 

EUA, 2009 1. Dignitat 
2. Respecte 
3. Autonomia 
4. Necessitat d’ajuda 
5. Autoestima i superació 

109’  
català 

+ 13 anys CRP 
Museu 
Cinema 
Biblioteca  
C. Rahola 

Bullying Josecho 
San Mateo  

Espanya, 
2009 

1.Violència  
2. Assetjament 
3.L’altra cara de l’assetjament: el respecte 
4. Ser responsable  
5. Actituds  
6. Empatia o alteritat 
7. Com combatre l’assetjament?  
Annex: Jo en aquesta classe... 

90’ 
català 

+ 13 anys CRP 
Museu 
Cinema 

 


