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1.  INTRODUCCIÓ

L'actual sistema educatiu ha situat al professorat de Secundària davant una sèrie de reptes
que han fet canviar la seva pràctica quotidiana a l’aula. La finalitat de l’E.S.O. és fer
aprendre una sèrie de continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals, valors i normes
a una població escolar menor de 16 anys, una feina que sovint no resulta gens fàcil. Alguns
dels aspectes més rellevants que hem d’abordar són la diversitat i els recursos.
La diversitat de l’alumnat pel que fa a les seves capacitats, nivell de coneixements, i
sobretot, actituds, comporta que l’aula ofereixi un univers complex que el professorat ha de
tractar amb diferents recursos i estratègies. L’atenció a la diversitat és la part més complexa
i difícil del nou sistema educatiu. Aquest principi i d’altres, com el currículum obert o la
normativa vigent sobre avaluació, reforcen la figura de l’aprenent com a peça clau de tot el
procés. Per optimitzar la nostra feina busquem maneres perque el major nombre d’alumnes
puguin superar l’etapa, ja que l’ideal dels mestres sempre ha estat formar tots i cadascun
dels seus alumnes.
La recerca de recursos didàctics per a una aplicació correcta del concepte d’aprenentatge
significatiu implica la realització d’activitats didàctiques el més personalitzades que es pugui
dins de les diferents àrees. El nostre repte com educadores és, doncs, trobar eines i
estratègies per treballar els continguts. Una eina utilitzada, de vegades,  en les Ciències
Socials és l'estudi i anàlisi de diversos temes històrics, geogràfics, sociològics o ètics a
partir d’una pel·lícula o documental per facilitar-ne  l’aprenentatge a través del treball
conjunt i la reflexió. L'educació en valors que d'ella se'n pot  ajudar a la bona convivència a
l'aula la qual cosa reverteix, també, en la bona marxa del centre.
Seguint, doncs, aquest discurs, hem preparat unes guies didàctiques  sobre  trenta-dues
pel·lícules perquè puguin ser utilitzades pel professorat de Secundària i Batxillerat com a
material de suport dels continguts de cada cicle. Aquesta eina didàctica facilita
l'aprenentatge de coneixements específics alhora que incideix positivament en l’alumnat  el
qual  utilitza habilitats socials i reflexiona sobre les actituds  aprenent a  participar ara i, per
al seu futur, en una societat democràtica i pluricultural.

1.1 Antecedents del tema objecte del treball.

En la meva experiència educativa, iniciada el 1974, a part d’altres recursos didàctics, he
utilitzat de forma sistemàtica diferents documentals o pel·lícules per il·lustrar el tema
d’estudi. La proposta de films oferta pel Drac Màgic o el Cine Club de l’Hospitalet eren força
vàlides per treballar diversos temes de les Ciències Socials. De vegades, també,  la
cartellera cinematogràfica ens proporcionava pel·lícules en el moment adient i anàvem
directament a les sales de projecció. Posteriorment, disposar d’aparell de T.V. i  video i
inclús, canó de vídeo, ens ha permés, també, de visionar les pel·lícules amb més comoditat,
a l’institut.
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El treball posterior, individual i en grup, ha resultat  en conjunt satisfactori, tant per l’alumnat
com per la professora. Tot i així, cal repensar i reflexionar per  poder introduir millores.
L'alumnat, majoritàriament, s’ha engrescat per veure una pel·lícula que, sovint, ha seguit
amb atenció. Això els ha permés de visionar un seguit de films per a ells desconeguts  que
els plantegen situacions complexes i que requereixen la màxima atenció per entendre’ls.
Durant la classe hi ha silenci, atenció i concentració. Després, finalment, reflexió, preguntes,
respostes, opinions... Així es va configurant un bagatge  formatiu i de coneixements.

Al llarg dels cursos escolars he treballat una sèrie de pel·lícules a partir d'una guia  amb
qüestionari per tal de facilitar el treball i la reflexió de l'alumnat. Algunes d'aquestes
pel·lícules han estat: A la recerca del foc (1981) de J.J. Annaud, Espartaco (1960) de S.
Kubrick, Lady Halcón (1984) de R. Donen, El nom de la rosa (1986) de J.J. Annaud,
Metròpolis (1926) de F. Lang, Un lugar en el mundo (1992) d' A. Aristarain, La misión de R.
Joffe ( 1986) El gran dictador (1940) de Ch. Chaplin,  Petit gran home (1970) d' Ar.Penn, La
llista de Schindler (1993) de S. Spielberg, Queimada (68) de G.Pontercorvo, Esquilache,
(1988) de J.Molina, Companys, procés a Catalunya (1979) de J.M. Forn, El llarg hivern
(1992) de J. Camino, Desaparegut (1981) de C.Costa Gavras, per posar alguns exemples.
De vegades, també, feiem una dramatització.

Transcrivim algunes respostes de valoració del treball sobre el film Daens. 

Què has après de la pel·lícula Daens i l’activitat complementària? 
Curs 1999-2000, nivell 4rt d’ESO.

� “Aquesta pel·lícula no és una pel·lícula d’entreteniment, sinó que et dóna una sèrie de
valors cívics i socials bastant importants. És una pel·lícula que t’apropa al context
històric en el qual està feta. A més de fer-te conèixer el què passava en aquella època,
tal com era, et fa rumiar i posar-te en la situació dels personatges. Et fa reflexionar de
les coses que hauries fet tu per lluitar contra aquella explotació contra les persones i les
postures que t’hauries plantejat adoptar. En conclusió et fa plantejar-te les coses, que
potser, t’hauries plantejat més endavant. També és una font històrica ja que et
proporciona informació sobre aquella època i reflexa la realitat molt bé. Et fa veure tot el
que tenim ara, que no li donem gaire importància, perquè hem nascut acostumats a
això. Ha sigut gràcies a les persones del passat, gràcies al seu esforç, a la seva suor i a
la seva sang. I potser si aquella gent no hagués lluitat per allò que creia important, ara
nosaltres estaríem en pitjors condicions. Per això hem de conèixer el passat, i tota la
gent que va fer possible que ara hi hagi futur. I així, amb l’experiència d’altres, podrem
seguir fent millores per a nosaltres mateixos i per la societat.”

� “He après valors : la importància del respecte, el coratge, la llibertat i la igualtat.”
� “Això és gràcies als avantpassats perquè han hagut de lluitar molt per a que nosaltres

visquéssim com ara.”
� “M’ha impactat : el coratge de la Nette i de Daens. La crueltat del Sr.Woeste i el

capatàs, els nens que passen gana...”
� “M’ha agradat moltíssim : la gent ha patit, ha lluitat, han aconseguit de canviar coses.”
� “En simular que som d’altres persones ens ha servit per veure els sentiments que tenen

dins seu, pensar-los i donar-los-hi veu.”
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� “Avui en dia no queden persones així, com Daens per exemple, perquè ara la gent
només pensa en sí mateixa i no els importen les injustícies del món.”

� “Els diners mouen el món tot i que hi ha gent que lluita per un món més just.”

1.2 Explicació del tema

El procés d’implantació regular del fet cinematogràfic en l’àmbit de l’ensenyament està
encara per realitzar de manera rigorosa, tot i que té al darrere un conjunt d’iniciatives que,
segons l'interès dels docents i dels mitjans de què han disposat, ha generat una
determinada tradició para-acadèmica sobre la utilització didàctica dels films. D'una manera
potser privilegiada, l’àmbit de les Ciències Socials, i, molt especialment, la disciplina
d’història, ha permès la introducció de pel·lícules de ficció destinades a il·lustrar determinats
temes o períodes.
Per superar les dificultats a l’aula en el treball de les Ciències Socials ens cal, bàsicament,
pal·liar les insuficiències metodològiques del discurs tradicional i, també, la manca de
motivació en alguns casos. Nosaltres pensem que es pot ensenyar i aprendre aquestes
disciplines complementant les estratègies docents habituals amb un treball ben elaborat i
pautat sobre pel·lícules que ajudin a desenvolupar les habilitats socials alhora que faciliten
l'expressió emocional i la creativitat. Així hem treballat en aquesta llicència d’estudis trenta-
dues pel·lícules distribuïdes entre els diferents cicles de l’ESO i dels cursos de Batxillerat i
per matèries o temes.

La majoria de pel·lícules preparades a la Guies didàctiques no són produïdes als Estats
Units ni dirigides per nord-americans. Tot i així algunes segueixen el model argumental
implantat per Hollywood. L’alumnat ja va al cinema a veure grans produccions i potser es
tracta de cercar noves idees i veure altres maneres de narrar una història, visionar punts de
vista diferent. Queden al traster un gran nombre de bones pel·lícules, (Espartaco, El Gran
dictador, Bienvenido Mr. Marshall…) moltes d’elles ja comentades en nombrosos libres.
D’altres no s’han treballat per no trobar-les adequades per l’edat, (El círculo, La mirada de
Ulises, Little Senegal…)per la dificultat de trobar-les (Queimada, Lluvia negra…) i algunes
per la manca de temps (Kirikú i la bruixa, Sostiene Pereira..).Les escollides, però, creiem
que constitueixen una notable eina de treball pel que es refereix a l’aprenentatge, tant en el
camp polític, social, econòmic o personal.

Hem elaborat una guia didàctica  que consta de tres apartats: 
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MODEL DE GUIA DIDÀCTICA

Títol, director/a, any

1. Presentació tècnica i artística de la pel·lícula

1.1 Fitxa tècnica

Títol original ……………….…......
Direcció ……………………………
Guió ……………………………….
Fotografia     ………………………
Música ……………………………..
Producció   …………………………
País  ………………………………..
Any …………………………………
Durada ……………………………..

Interpretació

1.2. Sinopsi argumental

1.3. Documentació sobre la pel·lícula

Director/a

Opinions de la crítica



2. Pr
2.1. Fi

2.2. Pr

2.3. M

2.4. Te

2.5 Co

2.6 Gu

2. 7 As
esentació didàctica
txa didàctica

Nivells recomanats:
Assignatura:
Tema:

esentació i objectius

etodologia

mporització

ntinguts

Conceptes i fets

Procediments

Valors

ia de lectura de la pel·lícula

Aspectes a destacar del film

Resum de l’argument o dels personatges.

pectes històrics

Context històric de la pel·lícula.

Documents i activitats.
7
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3. Quadern de treball

3.1 Autoavaluació

3.2 Anàlisi de la pel·lícula

Presentació o identificació del film

Fitxa tècnica:
Gènere cinematogràfic:
La direcció:

Estructura del film

El tema.
L’ argument.
El temps fílmic.
Els espais on passen els fets .
L’ambientació.
La música.

La gent i la seva història
Els personatges i les seves relacions. (Les motivacions, intencions, conflictes,
què fan, com resolen les situacions). Fixar-se i opinar sobre el tractament que
reben dones i homes.
Reflexar les classes socials i relacions establertes entre elles.
Destacar el paper que fan les institucions.
Escriure breument sobre el moment històric de la pel·lícula a  nivell polític,
econòmic i social.

Valoració del film
Els missatges que suggereix.
Què defensa, què critica.
Comprendre la valoració històrica que transmet.

D'altres qüestions:
Comparació amb d’altres films de temàtica similar.
Actualitat d’aquest tema o conflictes.
Conclusions (debat a l'aula)

Avaluació

Definir alguns conceptes.
Explicar algun fet.
Redactar un resum de la pel·lícula
Explicar què has descobert, quines crítiques hi faries.
Opinar sobre la pel·lícula i les activitats.

Conclusions

Bibliografia

Filmografia

Webs
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Els apartats de metodologia i temporització s’han obviat conscients de que cada professor o
professora optarà pel mètode i dedicació temporal que convingui a les necessitats del grup,
programa, temàtica, etc.

El resum de l’argument o dels personatges s’ha pensat com textos de possible lectura,
diàlegs en alguns casos, dramatització o inclús per modificar o ampliar per part de
l’alumnat.

Sobre l’apartat de conclusions suggerim que l’alumnat les escrigui després d’haver elaborat
el treball.

Convindria, també, relacionar el film amb el moment de la seva filmació.

El conjunt d'aquestes activitats són importants per a la formació integral dels estudiants i
proporciona, com ja hem comprovat, una satisfacció i un enriquiment personal. Debats i
suggeriments l’obliguen a prendre consciència de l’entorn, a estructurar les idees, a fer
propostes per intentar resoldre situacions complexes i conflictives.

1.2  Objectius que es pretenen assolir. 

Amb aquestes Guies didàctiques de pel·lícules pretenem contribuir a la didàctica de  les
diferents matèries que integren les Ciències Socials. Creiem que l'estudi d' aquestes
disciplines afavoreix la formació de ciutadans i ciutadanes conscients i responsables.
Tractant-se d'una disciplina complexa “els conceptes històrics presenten,  unes peculiaritats
que els fan especialment difusos i, per tant, probablement més difícils d’aprendre”
(Carretero, M., Limón, M, a “Construcción del conocimiento y enseñanza de las Ciencias
Sociales y la Historia”), els temes i valors que treballarem ajudaran l’alumnat a reflexionar
sobre el comportament social i polític. Som conscients de les dificultats, la “resistència al
canvi”, ja que “els humans usem la informació de tal manera que no tan sols som reacis a
canviar les nostres idees i actituds sobre els fenòmens socials, sinó que inclús acostumem
a deformar la informació per tal de mantenir les nostres posicions”. (Carretero, M. “Construir
i enseñar”, Las Ciències Sociales y la Historia, pàg. 22). En el segon Cicle de Secundaria
l'alumnat comença a ser capaç (Piaget, 1955) de formular i comprovar hipòtesi, capaç
també d’aplicar estratègies de tipus deductiu i inductiu i capaç d’entendre la interacció entre
dos o més sistemes. Així, intentarem explicar no tan sols les causes que expliquen
determinats fets sinó també les explicacions  intencionals que comporten, o sigui, "la xarxa
conceptual de l'acció" (Ricoeur, 1984).

La finalitat concreta del treball  és, doncs,  proveir al professorat de l’Àrea de Ciències
Socials d’una sèrie de recursos que els serveixi com a material de suport dels continguts
(conceptes, procediments i actituds, valors i normes) de l’Etapa d’Ensenyament Secundari
Obligatori i del Batxillerat. 

Plantegem treballar els següents objectius :
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A partir del film :

· Situar els fets en el seu context històric i geogràfic. 
· Ser capaç de trobar el tema principal i els secundaris. Extreure el que el tema té

d'universal, fent-ne abstracció.
· Identificar l’estructura narrativa d’una pel·lícula : inici, desenvolupament, clímax i

desenllaç. 
· Destriar les relaciones complexes que s’estableixen entre persones, grups socials,

institucions, fets i  resolucions.
· Analitzar detalladament aquestes relacions esbrinant els mòbils dels personatges que

els condueixen a determinats fets.
· Establir la multiplicitat de causes en els fenòmens socials.
· Valorar el llenguatge cinematogràfic com a document històric i creació artística.

L'alumne/a aprendrà a:

· Desenvolupar les habilitats socials de reflexió, discussió, opinió.
· Treballar el discurs dialèctic en debatre les diferents opinions.
· Incidir en  el pensament crític pel que fa a les opinions i valoracions.
· Relacionar els temes de la pel·lícula amb l’actualitat.
· Aprenentatge més vivencial dels fets històrics i realitats socials.
· Practicar la fluïdesa verbal ( to, veu clara, vocalització...)
· Treballar l’expressió oral.
· Escriure una crítica cinematogràfica.

En el grup classe:

· Fomentar la implicació personal.
· Desvetllar la responsabilitat col·lectiva i el treball cooperatiu.
· Facilitar la interacció i integració grupal.

Els objectius específics que pretenem que assoleixi l’alumnat en estudiar un tema de
Ciències Socials des de la recreació fílmica són els següents :

· Aprendre a conviure en democràcia.
· Formar-se per a la pau, la cooperació i la solidaritat entre els pobles.
· Respectar la dignitat de les persones i comprometre’s activament amb aquesta idea.
· Acceptar les diferències entre persones i grups en funció de la diversitat cultural, racial,

de gènere…
· Fomentar la participació activa en la vida social.
· Aprendre a superar dificultats i educar la voluntat
· Fomentar actituds més actives davant els mitjans de comunicació de masses.
· Arribar a conclusions de forma autònoma i crítica.
· Adquirir consciència de globalitat, “pensar globalment, actuar localment”. 
· Estimular el compromís en la defensa del medi ambient i dels valors culturals.
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1.3 Hipòtesi inicial de treball. 

L’ensenyament de les Ciències Socials en general i de la història en particular viu avui en
dia moments difícils. Una de les qüestions cabdals és com motivar i captivar a una
generació que pertany a l’era audiovisual. Com fer-ho per a què aprenguin, quan les
Humanitats ocupen un dels darrers llocs en la percepció i valoració social. Com mantenir
l’atenció d’un grup d’adolescents habituats a fer zapping?.

La pràctica quotidiana ens ha fet adonar que una bona feina docent ha de tenir present
quatre aspectes que, combinats, ajuden a aconseguir un bon exercici pedagògic. Aquests
són:
· Aconseguir de crear un ambient de treball a l’aula.
Sense un bon clima relacional  entre l’alumnat i professorat/alumnat es fa difícil aprendre, la
motivació desapareix i l’aula pot convertir-se en un espai caòtic. La bona relació entre
adolescents i adults no és contradictòria amb l’exigència i la fermesa que ha de
caracteritzar el professorat.  En aquest sentit, oferir recursos al professorat pot servir per
crear o augmentar el bon ambient a l’aula.

· Domini de la matèria disciplinar que s’imparteix i explicitació dels objectius.
Aquest domini de la matèria passa també perquè el professorat sàpiga comunicar a
l’alumnat de forma clara i precisa els objectius del crèdit i de cadascuna de les unitats
didàctiques. Aquest fet afavoreix l’aprenentatge, la motivació i pot fer disminuir el temor al
fracàs i el desinterès per la matèria.

· Utilització de recursos didàctics amplis i diversos.
La selecció de recursos didàctics ha de fer-se atenent al menys  dues variables : en primer
lloc facilitar la motivació i evitar la monotonia. En segon lloc, cal atendre la diversitat present
a l’aula. Aquesta tasca no és gens fàcil ja que la motivació o el tractament de la diversitat
ens obliga a tenir present les afeccions i interessos de l’alumnat i ens requereix el
plantejament de noves estratègies didàctiques i a una preparació de classes molt més
intensa.

· Avaluació amb criteris clars i assolibles per a l’alumnat.
La diversitat de l’alumnat ha plantejat interrogants punyents al professorat : els diferents
nivells assolits, les diverses aptituds i actituds coincidents en una mateixa aula han plantejat
noves dificultats. L’avaluació és una mostra palpable i evident d’aquestes dificultats. Seguint
les pautes d’avaluació hem de tenir en compte l’adquisició de les competències bàsiques
per part de l’alumnat, el procés d’aprenentatge, l’esforç per a superar-se : cal, per tant, una
avaluació més global, que implica, entre d’altres coses, un coneixement més pròxim de
l’alumne.

La successió de canvis científics i tecnològics vertiginosos i aclaparadors, que gaudeixen
d’una enorme admiració popular, sembla que intensifiquen l’abisme que separa les
possibilitats de les ciències experimentals de les de les ciències humanes. Però en un món
caracteritzat pel pensament únic, la globalització de l’economia, les pràctiques genocides, la
polarització entre rics i pobres, l’augment dels problemes mediambientals…  pensem que
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cal conservar i transmetre l’experiència històrica. El coneixement i l’aprenentatge de la
història és un mecanisme que ajuda a crear una consciència cívica comuna, mundial, que
sigui patrimoni de la humanitat. Recollim les paraules que A. Gramsci, va escriure al seu fill
des de la presó poc abans de morir: “La història és la disciplina que fa referència als
homes, a tants homes com sigui possible, a tots aquells homes del món que s’uneixen en
societat i treballen, lluiten i intenten millorar”. Així, ensenyar i aprendre Ciències Socials
forma part d’un projecte col·lectiu de futur. Aquest coneixement ens remet, també,  a
valorar el que generacions anteriors han fet per a elles mateixes i pel futur, és a dir, per a
nosaltres. L’estudi de les Ciències Socials ens ajuda a conèixer i entendre el món d’avui i
ens porta a poder incidir en la seva millora.

Creiem, també, com deia J. L. Godard, que “el cinema és un instrument de pensament”.
Méliès parlava de “reproduir els somnis”, Charles Chaplin de “proporcionar plaer a la gent”,
Lenin va dir que “de totes les arts, és el cinema la més important per a nosaltres”, i G.
Sadoul , “… això és, precisament, el que fa gran el cinema, que es tracta d’una suma, d’una
síntesi de moltes altres arts”. El cinema ha esdevingut una eina d’acostament metodològic i
de contingut a la disciplina de la història. Marc Ferro, en el seu conegut llibre Cine e
Historia, ja donava una metodologia de treball per utilitzar els documentals i els noticiaris.

Les pel·lícules constitueixen un conjunt de recursos i materials de suport per ensenyar i
aprendre Ciències Socials. Des d’un punt de vista didàctic pretenem ajudar l’estudiant a
relacionar qüestions que percep de forma parcel·lada i compartimentada en temes i inclús
matèries diferents.  Juntament amb aquesta intenció didàctica també tenim una inquietud
educativa donat el descens de la comprensió lectora de l’alumnat mig i una generalitzada
passivitat davant la imatge. Aquest tipus de treball també permet abordar o insistir en temes
com “la vida quotidiana” o “les mentalitats”, sovint oblidats en els temaris. Fer una “lectura
històrica” d’una obra de ficció pot anar creant hàbits de major aprofundiment en la lectura
fílmica o literària, incidint, doncs, en els hàbits d’observació, anàlisi, relació, interpretació,
reflexió i manifestació. Moltes pel·lícules permeten incidir sobre temes transversals. Així,
l’educació cívica, per a la pau, per a la igualtat...

Pel que fa als valors, “l’individu aporta a la seva experiència un bagatge de creences,
actituds i expectatives. La major part d’aquestes es basen en l’autoritat... Moltes d’elles són
errònies, plenes de prejudicis i simples, en especial en els àmbits polítics on les proves
mostren que les opinions depenen aclaparadorament de lleialtats tradicionals i irracionals.
Un dels objectius de l’educació consisteix en modificar això...” (Peters, citat per  Carr, 1995,
pàg. 98). Aquesta idea està relacionada amb l’educació democràtica. La democràcia no
s’esgota en la seva dimensió política, sinó que l’entenem com a participació, forma de vida
associada, conjunt d’experiències compartides. És necessari entendre-la “com un concepte
discutible i crític, un ideal a través del qual analitzem la realitat i sempre descobrim que és
insuficient”. (Arblaster, 1994). I com expressa molt bé Giroux (1985) estimular l’adolescent
per a que desenvolupi i mostri “un coratge cívic i una predisposició a actuar en una societat
democràtica”.
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Marc teòric.

El marc teòric referencial d’aquesta proposta és el teixit constituït pels estudis que es van
elaborant sobre cinema i història aplicada a l’Ensenyament Secundari i Batxillerat  i la
controvèrsia plantejada sobre els valors inherents a l’estudi de les societats del passat i del
present. Així, també, incorporem altres aspectes vinculats al món del cinema com són el
seu aspecte formatiu per aprendre del conflicte a través del cinema i la seva utilització com
una estratègia innovadora.

De les diferents fonts que podem utilitzar per a l’aprenentatge de la història i les Ciències
Socials els productes cinematogràfics en els seus diferents formats han adquirit una
importància espectacular al llarg del segle XX, ja es tracti de recreacions històriques o de
documents reals. L’anàlisi d’aquestes filmacions ens permeten d’aproximar-nos a la història,
a les característiques  geogràfiques, socials, polítiques, econòmiques... de diferents
societats i de diversos llocs de la  Terra i a les més variades problemàtiques.

El cinema és un bon instrument tant per al coneixement i la interpretació dels fenòmens
històrics com de temes actuals. Cal tenir en compte que per estudiar Ciències Socials no
sols s'ha de recórrer a les fonts escrites, sinó que la imatge ha adquirit una importància
notòria com a difusora de cultura. Veure pel·lícules, però,  no vol dir ser un espectador/a
passiu sinó un que destria la informació que rep, que és capaç d'analitzar, valorar i criticar
allò que veu.
Els films que veurem i treballarem van en aquesta direcció ja que ens ajuden a comprendre
millor el passat, si es tracta d'una pel·lícula de tema històric, i a reflexionar sobre el nostre
present amb temes actuals com els moviments migratoris, els mass-media,  etc.
Una pel·lícula permet lectures a molts nivells. Al darrere hi ha sempre la intencionalitat que li
ha donat el director o directora. L'argument és la font més superficial, l’excusa, el més
important es aprofundir en el significat.
A més, el cine ens proporciona una nova dimensió de les Ciències Socials ja que hi tenen
cabuda els sentiments, la imaginació, les intencions de les persones que sovint no es tenen
en compte en les explicacions més tradicionals o acadèmiques.

La selecció de les pel·lícules no ha estat una tasca fàcil. De films històrics, bons i
reconeguts, n’hi ha un munt i han estat analitzats a fons en diferents ocasions. A ells
remetem la seva utilització a la classe. D’altres que haguéssim triat ens han quedat al tinter
per manca de temps. El resultat és un conjunt de pel·lícules que creiem que toquen temes
importants que ens serveixen per  aprofundir. 

En aquest sentit l’escriptora Alicia Giménez Bartlett ha publicat un article a El Periódico, (31
de març de 2002) sobre el film Una mente maravillosa. La crítica li serveix per aprofundir en
els productes que la indústria cinematogràfica procedent de Hollywood llença al món i la
seva conclusió és que la superficialitat amb què tracta els temes, la figura de l’heroi que
sempre pot superar-se a sí mateix i sortir-ne airós i la falsedat sistemàtica de molts
plantejamentes la fa concloure que Hollywood no vol que pensem.

(…) A Hollywood li és igual desenvolupar la vida d’un matemàtic, d’un escriptor o la d’un
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obrer. Al final sempre explica la mateixa història: prometedora joventut, sorgeixen els
problemes, rebuig social, amor salvador d’una abnegada dona, esforç personal, voluntat
d’èxit i triomf final absolut de l’heroi. No hi ha matisos, no hi ha clarobscurs ni complexitat,
tot és tan lineal i esquemàtic com en la política de Bush. 
El cine nord-americà té una influència tremenda a tot el món. Per a algunes persones,
sobretot, joves, constitueix la seva única font d’aliment cultural, Per això sembla
summament preocupant i gens anecdòtic que pel·lícules com aquesta (es refereix a Una
mente maravillosa) menyspreïn d’una manera notable la intel·ligència de l’espectador. Res
és blanc o negre a la realitat, i una de les missions de l’art és explorar la zona d’ombres.
Les al·lucionaciones que provoca l’esquizofrènia no solen manifestar-se en forma
d’aparicions de persones irreals que campen per l’escena com per una festa. Sovint es
tracta de deformacions terribles de temps i espai, de veus, de paisatges dalinians que
turmenten el subjecte fins a l’extenuació. Tampoc tots els científics es posen a investigar
amb l’única meta d’arribar a ser famosos, se suposa que estan esperonats per una altra
mena d’interès intrínsec a la seva matèria. Les dones del món real no sempre són patidores
que traspuen amor desinteressat, i l’individu pel seu compte moltes vegades és incapaç de
sortir del forat per més voluntat que hi posi.
És evident: Hollywood no vol que ens posem a pensar.”

Des d’una altra perspectiva Robert Guédiguian, director de cine francés, escrivia a El País,
31.03-2002, un article titolat Un desastre antropológico:
“Los cines del planeta proyectan en un 85% películas estadounidenses. Es un cálculo difícil
de comprobar, pero probable. De todos modos, que sea el 78% o el 86% no cambia el
desastre. Ocupación es el término que utilizan los militares para denominar un territorio
conquistado que antes no les pertenecía y que jamás les pertenecerá, salvo coacción.

Ejército de ocupación, territorios ocupados, resistentes y colaboracionistas... Metáforas
bélicas pues, bajo las máscaras sonrientes de la gran familia del cine, 'donde todo el mundo
se da besos' -como decía Godard-, lo que hay es una guerra: una guerra económica normal
en la historia del capitalismo. ¿Por qué? Porque desde hace alrededor de dos siglos
sabemos que el capitalismo tiende, por naturaleza, al monopolio y, por tanto, a eliminar la
competencia. Lo cual, por otro lado, explica su prodigioso dinamismo, ya que no tiene freno
alguno. El único valor que este sistema sigue queriendo abrazar es la libertad definida
como libertad de empresa y, su consecuencia, la libertad de destruir todo lo que pueda
obstaculizar, dificultar y ralentizar su expansión.

¿Por qué esta introducción? Porque ningún discurso a favor de la diversidad cultural de los
ejecutivos de las grandes empresas, sean francesas o no, cambiará el hecho de que la
'excepción cultural' es contraria a los intereses de sus accionistas.

Poco importa saber si la generosidad de estos discursos es espontánea o maquiavélica; si
no creamos una relación de fuerzas que imponga a los poderes políticos locales,
nacionales, europeos y mundiales una actitud firme y definitiva sobre esta cuestión, el
porcentaje del que hablaba más arriba dejará de discutirse pues el 100%. de los cines del
mundo pondrán películas estadounidenses. Sería mejor decir 'de Hollywood', porque el cine
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del que hablamos describe muy poco la realidad de EE UU. Son productos
homogeneizados. Hay que precisar la extraordinaria capacidad de Hollywood para devorar
toda novedad, digerirla, adaptarla y transformarla en un nuevo modelo. Éste es el peligro
absoluto: el modelo se regenera para seguir siendo el modelo, mata la diversidad
alimentándose de ella. Y, por naturaleza, el modelo permanentemente renovado por
Hollywood tiene un único deseo: ser el más dominante, exportable y vendido hasta el deseo
demente de ser único.

Por eso hablo de desastre - y ni siquiera me refiero a la ocupación de las pantallas de
televisión y de ordenador. Es un desastre antropológico. Los hombres, cualquier comunidad
humana, necesitan fabricar su imagen, ver cuerpos, miradas, gestos que se asemejen a
ellos en unas historias que se desarrollan en unos decorados que conocen. La imagen que
los hombres ofrecen de sí mismos los constituye como tales, participa de su existencia
como la lengua que hablan.

Se trata de nuestra identidad, de la relación con nuestra historia individual y colectiva. En
definitiva, se trata de nuestro espejo. Y es aún más grave porque la imagen, en todos sus
soportes presentes y futuros, es hoy tan importante en nuestra formación como la escuela y
la familia. ¿Acaso la concentración de medios de producción y de difusión en unos cuantos
estudios de Los Ángeles puede favorecer la diversidad de los hombres, de las formas de
narrar esta diversidad? ¿Cómo se puede pensar que no es arriesgado confiar cosas tan
fundamentales para nuestro futuro a unas pocas personas que, como los dioses de la
antigüedad, permanecen siempre en el mismo lugar y sólo rinden cuentas, en sentido
propio y figurado, a sus accionistas? Por último, ¿cómo no sentir espanto ante esta
concentración de poderes económicos, políticos y simbólicos?

Si estamos de acuerdo en la gravedad de esta observación, debemos exigir a las instancias
políticas locales, nacionales, europeas e internacionales unas medidas que protejan lo que
podríamos denominar el 'derecho de los pueblos a disponer de su imagen'.

A nivel internacional, la excepción cultural está más que nunca de actualidad, pues toda
cesión, por ínfima que sea, en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC)
sería irreversible. Además, hay que pensar en soluciones duraderas que no puedan ser
cuestionadas por nuevas coyunturas y que se conviertan en garantías definitivas, en torno a
un instrumento internacional coactivo, para imponer a la OMC y a cualquier organismo de
negociaciones comerciales la exclusión cultural entre la exclusión de todos los bienes
comunes a la humanidad.

La excepción cultural deberá mantenerse hasta la aparición de este instrumento
internacional. Sólo en ese momento dejará de ser una excepción para convertirse en una
regla... de exclusión”.

En algun moment, però, caldria recuperar la història del cinema ni que fos d’una manera
breu i esquemàtica. Recordar que el 1895 es va iniciar un dels canvis més destacables que
ha influit en la història de les civilitzacions humanes. Aquest canvi va afectar tant les àrees
del coneixement com les del comportament. Va suscitar noves  mirades (filosòfiques,
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científiques de la realitat); va estimular les formes modernes de propaganda política i
ideològica; va ajudar a constituir la memòria històrica de molts països, i a documentar
alguns dels conflictes més candents del món contemporani; va assentar mimetismes en el
comportament, models gestuals interculturals; va comportar processos irreversibles de
colonització cultural, però també va promoure determinats models de resposta, agitats
imaginaris de la contestació política i generacional. Va obrir als ulls occidentals geografies
pràcticament inexplorades, familiaritzant la mirada de la humanitat més tecnificada amb
paisatges exòtics, i amb  cultures diverses, convertint tot el planeta en una esfera
visualment transitable.

Tot i així, el cinema ha entrat poc a l’escola. Els infants i adolescents veuen  esclatar al seu
davant  un món de violència, sexualitat, superficialitat… que ha  generat un seguit de
debats encara no resolts sobre les relacions entre educació i ficció audiovisual.  Mentre, a l’
exterior, el cienma anava esdevenint un autèntic paisatge de la socialització, les aules  han
participar tímidament d’aquesta revolució. Un seguit d’iniciatives pedagògiques individuals o
sota l’empenta d’algun col·lectiu - Drac Màgic, per exemple - han permès una progressiva
presència del cinema en el camp educatiu.

El treball ha recaigut sovint en el període històric en què el film desplega la seva història,
més que en el temps i en l'espai en què va ser filmat. Però malgrat l'ús d'aquesta recreació
no hem d'oblidar les pel·lícules com a font per a l'estudi del període i la societat en què han
estat realitzades, com a punts de referència per analitzar el moment de la seva producció i
el procés històric, social i geogràfic que ha permès de realitzar-la. Perquè si és cert que el
període històric a què s'hi podrà fer referència es limita a un segle,  qualsevol pel·lícula es
font documental del seu temps i converteix el material cinematogràfic en una eina poderosa
per a l'estudi interdisciplinari de les societats humanes.  Així, per exemple,  en la dècada
dels noranta del segle XX, Ken Loach criticava l'aplicació dels principis econòmics del
tatxerisme amb pel·lícules com Riff Raff o Plovent pedres.  Aquest director continua amb les
seves pel·lícules de denúncia social i ara ho ha fet amb La cuadrilla, 2002, per reflexar el
món del treball en l’era de la globalització.

En la producció de qualsevol pel·lícula queda palès el senyal del seu temps, el signe d’un
moment històric. Seran especialment idonis per a un treball didàctic aquells materials
cinematogràfics que ja han nascut amb la preocupació documental de plasmar els fets
històrics, preocupació que en cap cas pot ser desvinculada d’una ideologia determinada.
Així, l’anàlisi de diversos films neorealistes (Roma ciutat oberta) pot esdevenir un perfecte
material per estudiar el temps del feixisme i del postfeixisme.

A la concepció del fets històrics més lligats amb l’evolució política cal parlar de la utilització
del cinema com a font en la sociologia de masses i en l’estudi de les formes de
comportament col·lectiu. Qualsevol film amb una mínima intenció realista facilita nocions
clares sobre pautes de conducta,  manera de viure, models d’habitatge i, especialment, la
condició econòmica de les persones que el protagonitzen.

El paisatge cinematogràfic pot ser utilitzat pedagògicament en disciplines vinculades a la
ciència geogràfica, sempre que ens consti la seva no-manipulació. A part del reconeixement
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de geografies pròximes, els films també permeten un apropament a  paisatges llunyans i
també la seva ubicació en mapes. Moltes pel·lícules d’aventures acostumen a estar rodades
en escenaris naturals de caràcter exòtic. 

Els valors.

“Els valors són indisociables de la matèria mateixa  dels estudis socials”. (Ganguli, Mehrotra
i Melhinger, 1987, p. 231). Com ensenyar “l’educació en valors” ?. Aquests es manifesten
en la pròpia selecció dels continguts.
L’aprenentatge dels valors és inherent a l’estudi de les societats del present i del passat.
També suposa un dels aprenentatges més importants en el camp de l’educació
democràtica, com és el desenvolupament de capacitats per a l’anàlisi social de la
informació: saber analitzar i descriure els valors presents en les fonts, en les actituds de les
persones o en el comportament dels grups socials, valorar de manera raonada les opinions
i saber emetre judicis. Separar els fets dels valors implica córrer el risc, “d’ensenyar als
estudiants com abordar el problema dels mitjans separant-los de la qüestió de les finalitats”
(Giroux, 1990, p. 109).

L’escola - des d’una perspectiva crítica - ha de deixar de reproduir la cultura dominant i
passar a ser un procés transformador de la pròpia realitat social. S’impulsa una
revitalització del relativisme científic que ha de ser entès a través del diàleg i la negociació
entre les diferents interpretacions del món, en el seu afany per reconstruir una racionalitat
compatible amb el procés d’emancipació personal i social (Benejam, 1996).

L’ensenyament de les Ciències Socials, lluny de posicions de neutralitat o d’adoctrinament,
ha de tractar d’ajudar l’alumnat a pensar de manera autònoma i a adquirir un coneixement
social crític (Carr i Kemmis, 1988. GIE, 1991. Pagès, 1996. Giroux, 1997). Una de les
aportacions més interessants que es planteja és la denominada educació global i crítica,
que proposa un model de desenvolupament educatiu basat en diferents dimensions
relaciones entre sí (Selby, 1996).  Hem de tenir en compte que no poden ensenyar una
consciència global i planetària sense proposar, al mateix temps, el descobriment i
enriquiment d’un mateix. Tendirem, doncs, a equiparar l'ensenyament dels aspectes
cognitius i afectius, que incloguin l’ús de metodologies basades en l’aprenentatge
cooperatiu, la utilització de tècniques de negociació, comunicació, consens, decisió,
pensament divergent i creatiu, etc.

2. TREBALL DUT A TERME

2.1   Disseny del pla de treball.

El treball ha consistit en l’elaboració d' unes guies didàctiques de trenta-dues pel·lícules
estructurades segons l' esquema  esmentat en l’apartat 1.2. El treball s’ha desenvolupat en
dues fases:
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1.  Fase d’aprofundiment en la reflexió teòrica sobre “el cinema formatiu”, una estratègia
innovadora per als docents. La reflexió  centrada en  l’aspecte pedagògic considerant les
anàlisis de pel·lícules com un mitjà formatiu,  que contribueix a transmetre valors culturals,
socials i educatius. En definitiva veure el cinema con un recurs al servei de l’ensenyament
de les Ciències Socials. Seleccionades les pel·lícules hem establert un model per fer-nos
amb el mitjà, i prendre consciència de què podem aprendre. Duració prevista: 4 setmanes. 

2. La segona fase s’ha dedicat bàsicament a l’elaboració de les guies didàctiques de les
pel·lícules relaciones a continuació. Algunes de les pel·lícules prèviament seleccionades
han estat substituïdes per d’altres que hem considerat encara més adients.  Duració
prevista : 30  setmanes.

3. Tercera Fase: Conclusions. Duració 2 setmanes.

Relació de películes ordenades alfabèticament.

ESO. 
Geografia, Historia, Etica

¡Ay, Carmela!.
Baraka
Billy Elliot
Daens
El nombre de la rosa
En busca del fuego
Grita libertad
Héroe por accidente
La ciudad de la alegria
La espalda del mundo
La Misión
Lalia
Pan y rosas
Pequeño cherokee
Rebeldes del swing
Saïd

BATXILLERAT. 
Geografia, Historia, Sociologia

Asunto de mujeres
Beautiful people
En el nombre del hijo
Esquilache
Estado de sitio
Flores de otro mundo
Garage Olimpo
La batalla de Argel
La estrategia del caracol
La guerra del Vietnam
La guerrilla de la memoria
La piel quemada
La verdad sobre el caso Savolta
Los santos inocentes
Silencio roto
Un lugar en el mundo

2.2  Metodologia emprada
La metodologia emprada ha consistit  en seguir les pautes assenyalades en les tres fases
del disseny del pla de treball. Així en el primer mes s’ha fet una recopilació dels  llibres,
revistes i articles per aprofundir en la reflexió teòrica del cinema social i formatiu. La reflexió
s’ha centrat en l'anàlisi d’aquestes fonts per elaborar un cos teòric que respongui a les
necessitats dels grups de  l’ensenyament de Secundària i el Batxillerat.
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Seguidament he continuat amb la recerca necessària dels materials que versen sobre les
pel·lícules seleccionades per tal d'elaborar de la manera més documentada i actualitzada
possible les guies didàctiques. 
A continuació he visionat de forma acurada les pel·lícules per tal de preparar les guies amb
tot els seguit d'apartats ja esmentats. Posteriorment he procedit a l’elaboració d’un treball
exhaustiu d'aquest projecte de llicència d'estudis.
Finalment he deixat un breu espai de temps per a la reflexió sobre les anàlisi dutes a terme
per treure'n les conclusions.

2.3   Descripció dels recursos utilitzats
La naturalesa del treball ha comportat la recerca de bibliografia especialitzada en cinema
social i formatiu per documentar  la filmografia més adient per a l'edat de l'alumnat. He
utilitzat els següents recursos:

Biblioteques i Arxius
· Biblioteca UB, Educació i Psicologia. Campus Vall d’Hebrón
· Biblioteca UAB, Ciències de l’Educació, Campus de Bellaterra
· Biblioteca la UPF, Ciències de la Comunicació, Barcelona.
· Filmoteca de la Generalitat de Catalunya. 

Recursos informàtics :
· PC amb connexió a Internet

Recursos audiovisuals :
· Televisió, vídeo i DVD, Video Instant, C/. E. Granados, 30. Barcelona.

Recursos humans:
· Supervisor de la llicència d’estudis.

3. Resultats obtinguts.

El producte final que hem obtingut queda reflexat en:
a) el cos teòric elaborat respecte a la didàctica  del cinema social i formatiu. 
b) les guies didàctiques de les diferents pel.licules per a l’ESO i el Batxillerat seguint el

model anteriorment exposat.

Aquestes guies estaran disponibles en dos formats. Una versió en format paper, i un altre
versió electrònica per a facilitar el seu ús. Aquesta darrera versió seria susceptible de
penjar-se de la xarxa com a full web més endavant. 

4. Conclusions

La proposta de pel·lícules plantejada en aquest projecte no s'ha de prendre de forma
tancada. Al contrari, cada professor o professora seleccionarà la que més li convingui en
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funció de cada grup,  l'edat, la motivació, la maduresa i el tema que està treballant a l'aula.
Sustentem aquesta proposta en la certesa de que qualsevol film, no importa el gènere,
temàtica o finalitat, és font documental del seu temps i converteix el material cinematogràfic
en una poderosa eina per a l'estudi interdisciplinari de les societats humanes. Aquests tipus
de recursos didàctics i estratègies metodològiques ajuden l'estudiant a aprendre
individualment i del col·lectiu ja que aprofundeixen en els continguts de la disciplina i
incideixen en la reflexió per a que l’alumnat pugui treure les seves pròpies conclusions
sobre la història i el present. Serveixen, també, per a una educació en els valors ja
esmentats que alhora faciliten la convivència en els centres. El professorat disposarà
d’unes eines al seu abast que li permetran d’aconseguir un ambient de treball a l’aula que
redundarà en l’aprenentatge significatiu. 

L'interès que pot suscitar aquest projecte el tenim per força vàlid ja que, un cop elaborat,
podrà transferir-se a tots aquells centres en què el professorat vulgui aprofitar unes guies
didàctiques que li facilitaran la posta en marxa d'aquesta eina.  Creiem, per tant,  que
revertirà d'una manera directa en la millora de la pràctica docent en les classes de Ciències
Socials. 

La utilització del film a l’aula com recurs didàctic en l‘ensenyament i aprenentatge de les
Ciències Socials  apropa l’alumne/a a les seves vivències i hàbits de percepció. La imatge,
les imatges, han d’estar presents, també, com element de crítica degut a la contundència
de la “veritat” que emanen. “Ha surtit, ho han dit, a la televisió” és una frase que engloba
subsidiàriament tota la veritat i sense possibilitat de crítica.

Seguint el pensament de l’historiador i teòric Pierre Vilar i de l’economista Schumpeter,
entre d’altres, la història és concebuda com una eina fonamental per a la comprensió del fet
social en la seva totalitat, com ciència global i dinàmica de les societats.

Ja fa força temps que per a la majoria dels ensenyants la història tradicional ha quedat
relegada al calaix dels vells records. Les noves perspectives en l’estudi de la història han
donat llum a textos de molt diversa índole i també al món de les imatges. George Duby ha
sintetitzat molt bé la importància de l’análisi dels signes visibles: “Los emblemas, las
costumbres, los atavios, las insignias, los gestos, el cuadro y la ordenación de fiestas y
ceremonias, la forma como se dispone el espacio social, atestiguan (…) cierto orden
soñado del universo. En este dominio particular y central de la historia de las sociedades, la
investigación tiene que prestar pues, una gran atención a todos los objetos figurativos (…)
Pues en todas las civilizaciones y en la mayor parte del pasado histórico, las
representaciones figuradas estuvieron cargadas de un sentido más denso y de alcance más
inmediato que la escritura.”

El visionat i treball posterior de una pel·lícula potencia, com d’altres recursos didàctics, la
classe activa i per tant, ensenya a pensar, reflexionar, expressar i contrastar. Nosaltres
incloem, també, dramatitzacions que estimulen altres habilitats. Totes elles son
indispensables per la desenvolupament del pensament formal.  L’ús d’aquest recurs
didàctic no ha de ser tan sols un estimulant sinó, com ja hem apuntat,  també objecte de
crítica.
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Així creiem que aquest treball complex ajudarà de forma convenient al projecte formatiu de
l’alumnat ja que contribueix a superar les nocions comúnment adquirids i els enfocament
espontanis. Ens serviran per lluitar contra l’actual i aparentment intocable jerarquització
mundial, les desigualtats econòmiques i socials,  els rols de gènere i contra l’etnocenstrisme
contribuint així a modelar una societat més justa i igualitària. 

5. Relació dels materials continguts en l’annex.

Guies de les pel·lícules per ordre alfabètic

Asunto de mujeres C. Chabrol, Fr. 1988 La vida a la França de Vichy.
Ay!, Carmela C. Saura, Esp. 1989 Durant la guerra civil espanyola.
Baraka R. Fricke, EE.UU. 1992 Interdependència natura i cultura
Beautiful people J. Dizdar, GB 1999 Guerra de Bòsnia i refugiats.
Billy Elliot S. Daldry, GB 2000 La lluita d’un nen per ser ballarí.
Daens S. Coninx, Bélg. 1992 Revolució industrial a Bèlgica.
El nombre de la Rosa J.J. Annaud, Fr.It. 1986 Crisi religiosa al segle XIV.
En busca del fuego J.J. Annaud, Fr. 1981 Supervivència al paleolític
En el nombre del hijo T. George, G.B. 1995 El conflicte a Irlanda del Nord.
Esquilache J. Molina. Esp. 1988 Les causes del motí  Esquilache
Estado de sitio C. Gavras, Fr. 1973 Neo-imperialisme a Amèrica Llati
Flores de otro mundo I. Bollain, Esp. 1999 Inmigració dones d’Amèrica Llati
Garage Olimpo M. Bechis, Arg,Fr. 1999 Desapareguts a Argentina
Grita libertad Attenborough, GB 1987 Apartheid a Sudàfrica
Heroe por accidente S. Frears, EE.UU. 1992 Critica als mitjans televisius.
La batalla de Argel G. Pontecorvo, It. 1966 Guerra d'alliberament algerià
La ciudad de la alegria R. Joffé, GB, Fr. 1992 Lluita individual i col·lectiva
La espalda del mundo J. Corcuera, Esp. 2000 Treb.infantil,refugiats,pena mort
La estrategia del caracol S. Cabrera, Colòm 1993 La força de la solidaritat.
La guerra del Vietnam (Doc). J.Mª.Caparrós,Es 1998 La guerra del Vietnam
La guerrilla de la memoria J. Corcuera, Esp. 2001 Recuperar historia dels maquis.
La Misión R. Joffe, G.B. 1986 Colonització Amèrica Llatina
La piel quemada J. Mª Forn, Esp. 1967 Inmigració andalusa a Catalunya
La verdad sobre el …Savolta A. Drove, Esp. 1978 Moviment obrer a Bcn el 1917
Lalia S. Munt, Esp. 2000     Refugiats sahrauís
Los santos inocentes M. Camus, Esp. 1984 Espanya rural anys 1960
Pan y rosas K. Loach, GB, Esp 2000 Immigració il·legal als EE.UU.
Pequeño cherokee Friedenberg,EEU 1997 Cultura cherokee als anys trenta
Rebeldes del swing T. Carter, EE.UU 1993 El nazisme.
Saïd L. Soler, Esp. 1998 Inmigració clandestina a Europa
Silencio roto M.Armendáriz,Esp 2001 El maquis, la lluita antifranquista.
Un lugar en el mundo A.Aristarain, Arg. 1992 Lluita per la igualtat i solidaritat
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professorat : Drac Màgic: c/ Valencia, 248, pral 1ª 08007 Barcelona. Tèl: 93.2160004

Revistes cinematogràfiques de divulgació:
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us.imdb.com *
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Video Club a Barcelona:
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