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RESUM 

L’orientació educativa és un mitjà clau per a l’assoliment d’una educació 

integral en coneixements, destreses i valors. Un procés d’ajuda que estimularà 

un procediment complex i necessari, el del desenvolupament personal de 

l’alumne. El següent treball es centre en explicar per què i de quina manera es 

pot utilitzar el cinema com a eina educativa per a treballar i potenciar 

determinats valors.  

És durant l’etapa de secundària, a l’adolescència, quan els estudiants estan 

forjant la seva personalitat, trobant-se a ells mateixos. Així, és clau una 

educació integral, amb objectius socials, morals i afectius, que els prepari en la 

transició cap a la adultesa. Aquests aspectes es treballen a través de la 

formació en valors a secundària a la proposta educativa del present treball. 

Paraules clau: Orientació Educativa, Valors, Cinema, Educació Secundària, 

Habilitats socials. 

  

The educational guidance is a key means to achieving a comprehensive 

education on knowledge, skills and values. A process that helps to stimulate a 

complex and necessary procedure, the personal development of the student. 

This work focuses on explaining why and how we can use cinema as an 

educational tool to work on values. It is during the secondary stage 

(adolescence) when the students are building their personality, discovering who 

they are. It’s very important an integral education, with social, moral and 

affective goals, that will prepare them in the transition towards adulthood. These 

are the central points of that this educational project proposal works. 

Keywords: Educational Orientation, Values, Cinema, Secondary Education, 

Social Skills. 



 

“Cap art traspassa la nostra consciència i toca directament les nostres 

emocions, aprofundint en els foscos habitacles de les nostres ànimes, 

com ho fa el cinema.” 

Ingmar Bergman (director de cinema) 

  

  

“El cinema és sobretot empatia emocional, posar-te en la pell d'un 

personatge en una situació i sentir el que ell sent”. 

Matt Reeves (director, guionista i productor de cinema) 

 

 

“El cinema pot transportar-nos a qualsevol racó del planeta, enfonsar-nos 

en l'oceà o portar-nos fins a les estrelles” (Morales, 2010). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotograma de la pel·lícula italiana Nuovo Cinema Paradiso (Giuseppe Tornatore, 1988). 
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1. JUSTIFICACIÓ 

 

Les motivacions per exposar i justificar el cinema com un mitjà didàctic vàlid i a 

la vegada com a una eina formativa per educar en valors sorgeixen a causa de 

la complicada situació actual que es respira en la majoria dels centres 

educatius, ocasionada per la falta de valors positius en els adolescents i joves. 

 

Actualment l’alumnat de secundària té una enorme mancança de valors, el que 

es reflecteix en l’aparició de conflictes dins els centres educatius així com en 

altres àmbits, que afecten a les relacions i repercuteixen en els processos 

d’ensenyament - aprenentatge. Amb aquest context es fa evident la urgència 

d’una resposta educativa, la qual s’ha d’executar des del Departament 

d’Orientació i en el marc del Pla d’Acció Tutorial. 

 

El Departament d’Orientació es caracteritza principalment per la seva funció 

d’assessorar i d’intervenir amb l’alumnat, les famílies i el professorat entre 

d’altres. Aquestes funcions es duen a terme a través de quatre àmbits 

d’actuació, tal com indica el Govern de les Illes Balears en les Instruccions de 

funcionament dels Departaments d’Orientació a centres d’Educació Secundària 

per al curs 2017-18, els qual estan interrelacionats; el del suport al Pla 

d’Orientació Acadèmica i Professional, funcions de coordinació amb serveis 

externs, el del suport en el procés d’ensenyament aprenentatge i el del suport 

al Pla d’Acció Tutorial, marc en el que es centre el present treball. 

 

D’acord amb l’article 13 del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix 

el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB 

núm. 73, de 16 de maig), s’exposa que: 

 

S’ha de fomentar el desenvolupament dels valors que 

promoguin la igualtat efectiva entre homes i dones i la 

prevenció de la violència de gènere, i dels valors inherents 

al principi d’igualtat de tracte i de no-discriminació per 



 
 

6 

qualsevol condició o circumstància personal o social. S’han 

d’evitar els comportaments i els continguts sexistes i els 

estereotips que suposin discriminació. 

S'ha de fomentar l'aprenentatge de la prevenció i la 

resolució pacífica de conflictes en tots els àmbits de la vida 

personal, familiar i social, així com dels valors que 

sustenten la llibertat, la pau, la justícia, la igualtat, el 

pluralisme polític, la democràcia, el respecte als drets 

humans i a les persones amb discapacitat, el rebuig a la 

violència… (P. 15) 

 

Els mitjans de comunicació i el cinema en particular tenen un gran impacte en 

la joventut i són un canal potent per a comunicar i transmetre valors. Educant 

en valors contribuirem a millorar la qualitat i formació integral dels alumnes com 

a persones individuals, autònomes, responsables i respectuoses, al mateix 

temps que com a membres d’un col·lectiu, és a dir, de la societat en el que 

viuen i conviuen. A partir de les pel·lícules seleccionades i les activitats 

plantejades, se’ls hi facilitarà el procés de descobrir la realitat que els envolta. 

 

D’aquesta manera, amb el fotograma de la icònica pel·lícula Cinema Paradiso 

de Giuseppe Tornatore de l’any 1988 i tota la simbologia que abasta ens 

disposem a iniciar el present treball final de Màster. 

 

Cinema Paradiso representa una història d’amor pel cinema, a través del seus 

protagonistes (Totó i Alfredo) es mostra el gran poder que té el cinema i com 

aquest condiciona la vida dels habitants d’un petit poble d’Itàlia durant la 

darrera dècada dels anys 40. Per ells és un espectacle extraordinàriament 

commovedor, el qual els deixa hipnotitzats d'emoció. 

 

Totó és un nin curiós, inquiet, somiador, enamorat de la vida, tot i la seva difícil 

infància. Alfredo és el seu mentor, qui l’orienta i el guia, el seu mestre, pare i 
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amic, projeccionista en l’únic cinema del poble. A través de l’amistat que 

estableixen, construïda a partir de records cinematogràfics, neix una passió 

dins Totó, una devoció que compartim, l’amor pel cinema. El setè art 

representa no només un simple entreteniment pel temps d’oci, sinó una manera 

de mirar (i veure), viure, entendre i aprendre, una finestra al món i al 

coneixement, i així una eina per a transmetre i potenciar valors. 

 

Hem volgut realitzar aquest projecte original on la proposta educativa està 

centrada en el cinema, ja que creiem en el poder de contar històries a través 

d’imatges i ens fascina l’impacte que aquestes provoquen en les persones. 
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2. OBJECTIUS DEL TREBALL 

 

Objectiu general 1 

 Explicar la importància de treballar el desenvolupament dels valors a 

l’Educació Secundària Obligatòria. 

 

Objectiu general 2 

 Explicar la validesa del cinema com a eina didàctica. 

 

Objectiu específic 2.1 

o Exposar les funcions que ha brindat el cinema a nivell social des 

dels seus inicis fins a l’actualitat. 

 

Objectiu específic 2.2 

o Justificar la importància de treballar a partir de pel·lícules en el 

procés d’ensenyament – aprenentatge. 

 

Objectiu general 3 

 Fer una proposta de treballar els valors a través del cinema en el marc 

del Pla d’Acció Tutorial (PAT). 
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3. ESTAT DE LA QÜESTIÓ 

 

Aquest apartat consta de dos capítols on s’exposaran les bases bibliogràfiques 

de la temàtica a tractar: educar en valors per una banda i el cinema per l’altra 

com a eina didàctica per treballar a l’etapa de secundària. 

 

3.1  EDUCAR EN VALORS 

 

3. 1. 1  Què són els valors? 

 

Per a poder explicar la rellevància dels valors dins la formació integral de les 

persones és necessari definir el concepte a fi de poder analitzar-ho amb més 

detall. 

 

El que simbolitzen els valors dins la formació de les persones es pot entendre 

des de dues vessants; la primera és que aquests s’aprenen a partir del context 

individual en el que un individu es desenvolupa, és a dir, en la societat on creix 

i conviu. En segon lloc, el fet d’haver assolit aquests valors d’un ambient 

concret farà possible afavorir el procés de socialització en aquest, és a dir, 

adaptar-se a l’entorn.  

 

La definició proposada per Puig i Martínez (1989) i Puig (1996, citats a Alonso i 

Pereira, 2000) reforça aquesta idea ja que exposa que els valors són una 

construcció personal, racional i autònoma que s’aconsegueix per mitjà d’una 

interacció dinàmica i interactiva entre el subjecte i l’entorn on viu. En altres 

paraules, a la vegada que absorbim els valors del context social en el que ens 

desenvolupem aquests ens permeten ajustar-nos a la societat per a conviure 

d’acord als valors d’aquesta, orientant la nostra conducta i encaminant-nos dins 

el col·lectiu. Rokeach (1973, citat a Herrera, 2007) coincideix amb els autors 

exposats anteriorment ja que defineix els valors com tots aquells fars que guien 

la nostra conducta, a nivell individual i social, a més afegeix que aquests valors 

determinaran les nostres actituds i maneres de pensar, és a dir, les nostres 
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ideologies i com a conseqüència com ens comportarem dins la societat. Altres 

autors com Coll (1987) i Cabero (2003) reforcen la idea d’entendre els valors 

com aquelles normes internes  que dirigeixen i equilibren la conducta de les 

persones en qualsevol situació. 

 

Ja que els valors són una construcció que cada individu realitza de manera 

particular és important que aquest els reconegui com a necessaris i vàlids. En 

concret dins l’àmbit educatiu, on l’alumne és el protagonista del seu propi 

aprenentatge, és imprescindible que aquest es senti connectat amb la realitat 

que l’envolta i així a l’hora de treballar en valors és clau que els identifiqui i 

aprovi per a poder potenciar-los, és a dir, que els reconegui com a rellevants 

tant a nivell individual com social. Bonilla (2005) afegeix que aquests valors 

representen la base de les necessitats i motivacions socials dels joves, així 

com un punt de partida, una referència i guia de ideologies i comportaments.  

 

Els valors també representen el conjunt de criteris i principis que cada persona 

posseeix (Masjuan, 2015) i que determinaran els seus gustos, preferències i 

comportaments. Són percebuts pels joves com a fets i accions que conformen 

la conducta i és tanta la seva influència que poden arribar a definir les seves 

prioritats a l’hora d’invertir el seu temps i gastar els seus doblers (Carrión, 

2013).  

 

Cada ésser humà té uns valors concrets, que els classifica en una escala de 

valors pròpia on dóna més prioritat a uns que a uns altres. Aquesta jerarquia de 

valors condicionarà la seva conducta del subjecte. En conseqüència, no tothom 

aprecia els mateixos valors. L'adquisició i formació en valors farà possible 

orientar la nostra part cognitiva i afectiva enfront persones i situacions, assolint 

un aprenentatge integral com a éssers humans. En definitiva, els valors 

influeixen en el pensament i la conducta, la qual orienta la vida de les persones 

individualment, i en conseqüència la qualitat d’una societat dependrà en gran 

mesura dels valors que abarquin els ciutadans i ciutadanes d’aquesta. 
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3. 1. 2  Com adquirim els valors? 

 
Al llarg de la nostra vida estem influenciats per l’entorn que ens envolta, aquest 

ens condiciona des de que naixem, ensenyant-nos unes normes de 

convivència i uns valors socials, que depenent de cada persona són percebuts i 

adquirits de manera diferent. Tal com indiquen Raths, Harmin i Simon (1966) 

aprenem els valors a través de tres fases; una primera fase de transmissió del 

valor, seguit d’un període d’aprenentatge i per últim la part de l’aplicació, dur-lo 

a la pràctica, manifestar el valor en concret. D’aquesta manera, l’aprenentatge 

de valors s’inicia amb el procés d’interacció amb altres persones (relacions 

interpersonals). Aquestes relacions, condicionades per una sèrie de factors 

detallats a continuació, es convertiran en la plataforma del procés d’adquisició i 

formació de valors. 

 

En primer lloc la família, on neixen els primers vincles, és en aquest entorn on 

s’aprenen els primers hàbits i on s’inicia l’aprenentatge de valors. Més 

endavant, destaca l’escola (com a medi de formació de valors), on Moleiro 

(2001) apunta que el professorat juga un paper clau en l’adquisió de valors; per 

aquesta raó, ja que els educadors representen un exemple poderós és 

necessari que existeixi una coherència entre el que diuen i el que fan. 

En quart lloc destaca la influència del grup d’iguals que s’inicia dins els centres 

educatius principalment. Finalment, els mitjans de comunicació representen 

també un factor rellevants a l’hora de seguir exemples i adquirir valors. 

 
Les experiències de vida condicionen el comportament que cada individu du a 

terme, ja que aquestes vivències afecten d’una manera concreta a cada 

persona que les interpreta i les valora de manera diferent.  

 
Probablement al llarg de la història de la humanitat sempre hem tingut els 

mateixos valors, no obstant aquests han estat enforcats i valorats de diverses 

maneres (Marín, 1976). Cada persona elegeix com actuar en funció de com 

percep el món exterior; a partir dels sentits, estímuls i la realització d’una 

valoració moral. Aquest fet ens permet acceptar o refusar determinats 
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comportaments en funció del grup social i context històric en el ens situem 

(Zambrano, 2003). Aquesta perspectiva i valoració individual serà la que 

definirà i fixarà els valors que dirigiran la nostra conducta (Guevara i Zambrano, 

2007). Els valors que posseïm de manera personal són l’herència que ens han 

deixat tots aquelles pròxims a nosaltres, és a dir, les persones que ens han 

resultat significatives en la nostra vida. 

 

En definitiva, els valors són construccions individuals, que s’aprenen de 

l’entorn, defineixen les ideologies, dirigeixen la conducta i possibiliten el procés 

d’integració en un determinat grup social. 

 

 
3. 1. 3  Classificació dels valors 

 
Pel que fa a la classificació o agrupament dels valors se n’han fetes vàries, a 

continuació presentem per ordre cronològic en una taula d’elaboració pròpia 

una selecció de les que ens resulten més adients destacar d’acord amb la 

proposa que plantegem més endavant. 
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Taula 1  

Classificació per autors i anys dels valors. Elaboració pròpia. 

CLASSIFICACIÓ 

Rokeach (1973) Instrumentals Terminals 

Maslow (1979) 

 

Hall, Harari, Ledig, i 
Tondow (1986) 

Per etapes de desenvolupament 

Defis i Casals (1999) Adquirits Innats 

Carreras et al. (2006) Responsabilitat  Justícia Amor Autoestima 

Carrión (2013) Vitals, morals individuals, morals socials, morals afectius, 
intel·lectuals, estètics i valors econòmics, tècnics i utilitaris. 

 

Tal com s’exposa la taula anterior, Rokeach (1973) classifica els valors en 

instrumentals i terminals (finals), explicant que dins els primer grup s’hi 

localitzaven els valors de caire moral i els basats en competències. Aquests 

valors instrumentals estan relacionats amb el comportament (individuals) i 

solen estar condicionat per la resta de persones. Per altra banda, els valors 

terminals l’autor els defineix com tots aquells que tenen com a objectiu un estat 

final i són de caire més social (col·lectius), com per exemple el benestar 

general. 
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La piràmide de valors creada per Maslow (1979) els situa de manera jeràrquica, 

explicant que cada persona va assolint esglaons de la piràmide a mesura que 

va cobrint distintes necessitats o valors.  

 

Hall et al. (1986) relacionen els distints valors amb les etapes de 

desenvolupament dels ésser humans, afirmant que depenent de l’etapa en que 

ens trobem prioritzarem uns valors o uns altres i que no existeixen valors 

positius o negatius, sinó que aquests són subjectius d’acord a la persona o la 

societat (l’entorn) on aquesta es troba. 

 

Per altra banda, Defis i Casals (1999) diferencien entre valors adquirits i valors 

innats; els adquirits fan referència tal com expliquen a totes aquelles habilitats 

que han estat adquirides i que permeten a les persones millorar les seves 

relacions. Els valors innats, per altra banda, es refereixen a l’autoconcepte i 

autoestima de cada un, és a dir, com es senten, com es perceben (la confiança 

en sí mateixos), com s’expressen, que els hi agrada i que no, etc. Ambdós tipus 

de valors seran claus a l’hora d’entendre la conducta dels joves. 

 

Carreras et al. (2006) afirmen que els valors s’interralacionen entre sí i a la 

vegada es fan referència entre ells. Exposen una classificació basada en quatre 

macrovalors que n’engloben a la vegada altres; responsabilitat (esforç, 

constància, honradesa), justícia (sinceritat, implicació, solidaritat), amor 

(respecte, amistat, tolerància) i autoestima (confiança en un mateix, autonomia, 

criteri propi). 

 

En darrer lloc presentem la classificació proposada per Carrión (2013), en la 

qual ens basarem per a separar els valors de la proposta que presentem més 

endavant, a l’apartat 4.  
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Taula 2 

Classificació de valors i subvalors proposada per Carrión (2013). 

VALORS SUBVALORS EDUCATIUS QUE ENGLOBA 

Vitals Autoestima, fortalesa interior, autoconcepte, el valor de la família. 

Morals individuals Igualtat, autodeterminació, feminisme, llibertat, respecte. 

Morals socials Solidaritat, convivència, integració, inclusió, tolerància, 

interculturalitat, cooperació. 

Morals afectius Amor, empatia, amistat, compassió, amabilitat. 

Intel·lectuals Esforç, compromís, sacrifici. 

Estètics Creació, interpretació, naturalesa. 

Econòmics, tècnics i utilitaris Dret al treball, seguretat. 
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3. 1. 4  Per què és important educar en valors a Secundària? 

 

Tradicionalment l’educació s’ha basat en la memorització i acumulació de 

continguts científics oblidant la part emocional de la persona, gairebé no s’ha 

contemplat la dimensió total de l’alumne en la qual hi trobem la part afectiva, 

social i espiritual. 

 

Al llarg de les etapes educatives i especialment a secundària és molt important 

propiciar en l’alumnat un procés formatiu i desenvolupament integral, on es 

potenciïn totes aquelles funcions relacionades en l’afecte, la conducta, les 

habilitats socials i els valors a fi de propiciar una formació i desenvolupament 

integral de la persona, útil per ella mateixa i pels demés que conviuen amb ella.  

Aquests valors són educables i d'aquí la importància de treballar-los de forma 

seriosa i sistemàtica, en les edats primerenques, quan la personalitat encara 

s'està forjant. Per els centres educatius i el seu alumnat és necessària una 

educació en valors positius que propiciï un desenvolupament harmònic de la 

personalitat i una vida plena i gratificant. A més a més, perquè aquest 

aprenentatge sigui efectiu i fructífer serà necessari treballar de manera 

contínua i permanent, amb la implicació i responsabilitat de tots els membres 

del centre educatiu. 

 

La intervenció educativa per a treballar en valors ha d’estar enfocada a 

desenvolupar estructures cognitives i reflexives que ens permetran dotar-nos 

d’habilitats per a valorar i analitzar, a la vegada que comprenen i adquirim 

valors que orientaran el nostre pensament, dinamitzaran la conducta, ens 

impulsen a tenir actituds favorables i posar en pràctica aquests valors treballats 

(Alonso i Pereira, 2000). 

 

El fet d’educar en valors implicarà que l’alumnat desenvolupi conductes més 

empàtiques i respectuoses, creant un millor clima de convivència tant dins la 

comunitat educativa com a nivell social a la resta d’espais. Aquest fet ve 
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justificat ja que s’haurà treballat prèviament el procés de socialització. En 

aquest procés el rol del professorat és primordial, Masjuan (2015) recalca que: 

 

L'educador ha d'ajudar als seus alumnes a desenvolupar les 

potencialitats de cadascun juntament amb una dimensió moral i 

ètica, tenint en compte la seva realitat social, i conduir-lo a la seva 

interpretació perquè sigui conscient dels seus actes amb 

responsabilitat i participi juntament a la comunitat de forma activa 

(p. 10). 

 

Ens sembla interessant destacar també a Bonilla (2005) que exposa que 

“l’educació en valors resulta fonamental per afrontar una formació integral com 

a persones responsables i autònomes dins la societat actual en la que viuen” 

(p. 40). Actualment els adolescents no presenten pràcticament valors humans i 

socials en el seu comportament, en les seves maneres de pensar i a l’hora de 

solucionar conflictes. Aquest fet representa un important problema i a la vegada 

repte pel sistema educatiu, d’aquí la importància d’enfrontar aquesta situació i 

començar a fer feina. És un problema de grans dimensions i que impacte en 

moltes àrees, afectant en l’àmbit social a trets generals i a l’educatiu a nivell 

específic. Males qualificacions acadèmiques, faltes de respecte al professorat, 

indisciplina, malestar general de l’equip docent, preocupació per part de les 

famílies, poca implicació, indiferència i apatia en l’alumnat són algunes de les 

causes que justifiquen de manera urgent la necessitat de treballar en valors 

dins els centres educatius, en especial a l’etapa d’Educació Secundària 

Obligatòria. 

 

Guevara i Zambrano (2007) per la seva part afegeixen que és tant important 

treballar els valors dins els centres educatius ja que aquests representen “el 

mitjà propici per a la formació de la persona, en tots els aspectes vinculats amb 

la vida” (p.83), i a la vegada afirmen que “tota educació és formació en valors, 

doncs els mateixos són les directrius del món humà, i on el procés educatiu és 

l’eix central per a l’aprenentatge dels mateixos” (p.79). Treballant els valors 
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serà possible condicionar l’actitud i la conducta en l’alumnat, és a dir, produir un 

canvi en el camp cognitiu, afectiu i conductual. 

 

Tot i que abans la família i l’escola eren els entorns que més influenciaven els 

joves, tal com afirma Salinas (1992, citat a Cabero, 2003) “la major part dels 

continguts, de les actituds, dels models que l’individu adquireix, i que abans 

obtenia a l’escola, ara li arriben per uns canals que el mitjà escolar no controla” 

(p. 3). Així, s'accentua la influència d’altres factors que condicionen l’adquisició 

de valors en els adolescents, aquests canals són els anomenats mitjans de 

comunicació socials o de masses entre els qual hi ha el cinema. 

 

3.2 EL CINEMA COM A EINA DIDÀCTICA 

 

3. 2. 1  El cinema  

 

Des dels seus inicis el cinema ha mostrat als espectadors el món exterior i 

llunyà on molts pocs hi tenien accés, és a dir, aquest es presentava com una 

finestra a la realitat on poder observar experiències, imitar models de conducta, 

inculcar ideologies, així com rebre informació i coneixements del que estava 

succeint a la resta del planeta. Loscertales (2001, citat a Bonilla, 2005) entén el 

cinema a partir de dos grans pilars; per un costat com a un mirall de la societat, 

on els espectadors s’hi poden veure reflectits i així identificats, fet que 

ocasionarà que puguin ser condicionats pels que veuen, que els hi influenciarà. 

Per altre banda, i lligat al punt anterior, el cinema com un generador de models, 

que condiciona i accentua maneres de pensar, emocions, conductes, 

cognicions, actituds i valors. En conjunt, tal com Caparrós (2004, citat a Tomás, 

Ródenas i Saiz, 2013) explica el cinema representa un element que inclou en 

ell mateix altres arts i llenguatges, afirmant que “el cinema, pot ser un producte 

de síntesi que recull en les seves imatges la tradició pictòrica i plàstica del 

passat, integra els assoliments sonors de la ràdio, la lluminositat de la 

fotografia, els verbals de la literatura i el teatre, el ritme de la música, i 

expressa, de manera excepcional, la condició humana en la seva més radical 
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originalitat” (p. 250). Per aquestes raons, actualment el cinema és considerat 

vàlid per enriquir pedagògicament l’educació i utilitzar-se com a eina didàctica. 

 

3. 2. 2  El cinema com a mitjà de comunicació social de masses 

 

Tot i que en els seus inicis fou utilitzat com a mera diversió, pel temps d’oci, 

l’arribada del cinema va suposar l’obertura d’una finestra al món. Charles i 

Orozco (1992) i Cabero (2003) defineixen els mitjans de comunicació de 

masses, entre els qual hi ha el cinema, com educadors informals que inculquen 

valors als membres de la societat, condicionant els seus pensaments, 

ideologies, conductes i patrons culturals, entre d’altres. Aquests instruments de 

comunicació no només informen sinó que també formen i encasellen als 

habitants exposant models i exemples, que engloben determinats valors que 

aquests aniran adquirint. 

 

Un bon exemple, quan es tracta de promocionar i potenciar valors familiar i 

educatius són moltes organitzacions mundialment conegudes (UNICEF, 

Amnistia Internacional, Mans Unides, entre moltes altres) que actualment 

utilitzen el cinema per ensenyar en valors, també a l’hora de generar debats o 

bé crear consciència en determinats temes i fer reflexionar en les persones 

(Carrión, 2013). 

 

Els mitjans de comunicació són un producte creat per la societat, que a la 

vegada reflecteix aquesta mateixa. Aquests mitjans de masses, condicionen la 

nostra manera de percebre i de ser, com a individus d’una societat 

determinada. En conseqüència, aquests tenen influència en la nostra conducta; 

ens eduquen, ens mostren que és important i que no, ens ajuden a conèixer 

millor el nostre entorn proporcionant als adolescents una via d’accés, una 

obertura a la realitat. Per aquestes raons i d’acord amb altres autors es pot 

considerar el cinema vàlid per a emprar-lo com a eina didàctica a secundària 

(Ferrés, 1992; Carbonell, 2005). 
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Fa molts anys que el cinema va deixar de ser un entreteniment mundialment 

conegut per a convertir-se en un fenomen de masses reconegut de manera 

universal. Tal com explica Jarne (2003), aquest fou una de les principals 

aficions de molts polítics dirigents de principis de segle a Europa, no obstant, 

destaca a Hitler com a pioner en utilitzar-lo com a arma. El dictador va preveure 

l’impacte que aquest podia causar en les persones i va decidir utilitzar aquesta 

eina no amb finalitats culturals, sinó que va introduir-la formant part del Ministeri 

de Propaganda durant el seu mandat. El dictador fou capaç d’adoctrinar i 

inculcar la seva ideologia a través del cinema. 

 

És tan gran el poder que poden arribar a tenir aquest mitjans de comunicació 

que sempre han estat controlats, supervisats i manipulats pels alts càrrecs 

polítics i de poder. Cabero (2003) ens exposa un bon exemple; quan George 

Walker Bush era president d’Estats Units va decidir produir publireportatges 

destinats en concret als països àrabs amb la finalitat de modificar la imatge que 

aquests tenien del poble nord-americà. 

Amb aquest precedent, Jarne (2003) es demana algunes qüestions; “per què 

no pot servir també per a formar, educar i afavorir un procés de reflexió en els 

nostres alumnes?” i “pot ser el cinema una estratègia perfecta per a treballar 

alguna cosa tan necessària avui en dia com és l’Educació en Valors?” (p. 3). 

 

El cinema representa una eina de control i persuasió per a mantenir l’ordre 

establert en la societat, així com les normes i conductes reconegudes com a 

vàlides. El setè art es focalitza en impactar en l’àmbit afectiu i emocional de 

l’espectador, i en mesura ho fa en la part racional tal com remarca Cabero 

(2003), explicant que el cinema persegueix “més la conscienciació i modificació 

de les actituds i valors de les persones, que la seva formació cognoscitiva” (p. 

5). Carrión (2013) reconeix el cinema com un potent mitjà de comunicació 

social que “arriba a la totalitat de la persona, a la seva individualitat i 

sociabilitat” (p. 375), situant als adolescents en escenaris estimulants, propers i 

motivadors que conviden a reflexionar i a ser més crítics enfront la realitat en la 

que viuen, a la vegada que desperten la seva curiositat. A més, l’autora 
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expressa que “la idea de que les pel·lícules poden ensenyar valors, és tan 

antiga com el llenguatge fílmic” (p. 138) i que aquestes permeten abastar molts 

àmbits com són el sensorial, emocional, intel·lectual, social i emocional entre 

d’altres que possibilitaran a l’alumnat formar-se i potenciar les seves capacitats 

al mateix temps que es desenvolupa com a persona de manera integral. 

 

El fet de que la joventut d’avui en dia hagi crescut en un entorn audiovisual 

afavorirà la utilització d’aquests en l’àmbit educatiu. En concret del cinema és 

pel sistema educatiu una estratègia multidisciplinar, un recurs que permet 

treballar qualsevol contingut curricular, alhora que representa una eina útil que 

facilitarà l’educació en valors (Gispert, 2009). El cinema simbolitza un “poderós 

recurs informatiu” a partir del qual es pot accedir a tot tipus de coneixement, 

inclòs els valors individuals i socials. A més, aquest possibilita el 

desenvolupament de certes competències bàsiques com per exemple 

l’observació, la reflexió, l’anàlisi, entre d’altres. Entenent que aquest recurs 

provoca un procés en el qual l’espectador es veu involucrat en la història “tant 

en la dimensió cognitiva com la afectiva, psicomotora, ètica, social, individual” 

(Alonso i Pereira, 2000, p. 4) . 

 

3. 2. 3   El cinema com a entreteniment 

 

És cert que la indústria cinematogràfica produeix molts films que en l'afany de 

ser del gust d'un ampli públic i ser reeixits comercialment oferint històries 

pobres de contingut, plenes d'estereotips i uns altres deplorables elements que 

redueixen a la mínima expressió l'exercici de la raó dels espectadors (Conde, 

2013). No obstant, nosaltres no recolzem la idea de Adorno et al. (1992) que 

consideren el cinema com un instrument del sistema de cultura de masses que 

aliena a un públic passiu, que només s'entreté quan no ha de pensar, i què 

perquè aquest segueixi sent plaent no ha de suposar esforços, i per tant no 

sortir de les associacions habituals, és a dir, l'espectador no ha de treballar 

amb la seu propi cap. 
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Tot i que moltes pel·lícules es realitzen amb l’objectiu d’entretenir simplement i 

fer-nos “desconnectar”, n’hi ha d’altres que ofereixen experiències orientadores 

per enfrontar la vida. No és que l'entreteniment i la reflexió estiguin renyits, sinó 

que, com ho expressa McKee (2009) “l'entreteniment durador només es troba 

en les veritats humanes que subjeuen a la imatge” (p. 25). Així, hi ha un tipus 

de cinema que s'assembla a un temple al que l'home acudeix, en una espècie 

de ritual, a la recerca de gaubança i d'alguna llum que li faci retrobar-se amb la 

complexitat de la vida; un cinema que és, no un oracle, sinó una manera 

diferent de trobar-se amb la humanitat.  

 

El cinema té uns elements creatius que representen una nova personalitat de 

les coses, per aquesta raó és considerat art i no simplement un mètode de 

reproducció de la realitat (Conde, 2013). El setè art implica i conjuga tècnica, 

estètica i creativitat per arribar a reflectir sempre alguna cosa del món real, que 

mai deixa de sorprendre'ns. “No hem de rebutjar aquest entreteniment, sinó fer-

ho convergir amb la perspectiva formativa. Diversió i espectacle no són 

contradictoris, sinó compatibles amb l'aprenentatge i el coneixement” (Flores, 

2014, p. 421). 

 
El cinema és un entreteniment amb substància, que produeix un despertar en 

l’espectador que es manifesta de manera particular en cada espectador i amb 

cada història. Així, creiem en el cinema com a un element que afavoreix el 

procés de socialització, ja que fomenta i permet treballar els valors. 

 

Els mitjans de comunicació audiovisual s'han desenvolupat fins al punt en què, 

en les últimes tres dècades, són un element imprescindible per entendre la 

nostra societat. Els mitjans en la seva expressió audiovisual són veritables 

instruments conformadors d'opinions i conductes socials i individuals 

(Mercader, 2012). Així, estan relacionats i condicionen el desenvolupament de 

la personalitat dels alumnes. En concret els adolescents es troben en una 

etapa decisiva, amb pautes de conducta concretes (psicologia del 

desenvolupament), on els processos cognitius i les pautes de comportament 

estan canviant (Bengoechea, 1996). Tal com diuen Bonilla, Loscertales i Páez 
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(2012) l’adolescència és una etapa molt important i clau en procés 

d’ensenyament-aprenentatge de l’alumnat. Per aquesta raó, també és adient 

per a realitzar la proposta educativa presentada en aquest projecte, ja que els 

estudiants es troben més susceptibles als canvis i serà més fàcil i significatiu 

treballar amb ells. 

 

3. 2. 4  El cinema com a recurs pedagògic per educar en valors 

 

Dins l’àmbit educatiu el cinema es pot treballar des de diverses perspectives, 

ens sembla important destacar les publicades més recentment. Carrión (2013) 

diferència entre; en primer lloc el cinema com a comptador d’històries, en 

segon lloc com a mitjà per a transmetre valors i finalment, com a portador d’art i 

saber. Per altra banda, Álvarez (2018) entén l'ús del cinema en les aules des 

de dos punts de vista; ensenyar cinema i ensenyar amb el cinema. 

 

En tots els casos el cinema es presenta com a font d’informació i coneixement, 

no obstant la vessant que ens interessa concretament estudiar és la d’ensenyar 

amb el cinema. Serà clau aprofundir en el cinema per a poder valorar realment 

el seu potencial tan artístic, cultural, social com formatiu.  

 

El cinema en sí pot utilitzar-se dins els centres educatius enfocat de moltes 

maneres i per a treballar diverses qüestions. Particularment ens interessa com 

pot ajudar a potenciar uns determinats valors, els quals s’aniran exposant al 

llarg del treball. Mostrar el cinema com a eina de coneixement i font 

d’informació als nostres alumnes farà possible educar el pensament dels 

estudiants conduint-los cap a plantejaments constructivistes; aquests 

espectadors passaran a formar part de la realitat que els envolta i els ha tocat 

viure a la vegada que es tornen més creatius (Alonso i Pereira, 2000). 

 

Tomás, Ródenas i Saiz (2013) comparen el cinema a un gran mirall, una 

finestra on s’hi reflecteixen parts positives i negatives de la imatge de l’ésser 

humà i manifesten que “a través de l'art cinematogràfic l'ésser humà ha vist 
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plasmada aquesta imatge d'infinites formes. Des del més pur realisme fílmic 

fins a la més extrema de les fantasies” (p. 250). 

 

El cinema sempre té com a protagonistes els éssers humans, les vivències i 

històries d’aquests, i així representa un mitjà que projecta aspectes de la 

realitat en el qual les persones s’hi poden identificar. Aquest fet pot provocar 

una reacció en les emocions, un procés de sensibilització i com a conseqüència 

un canvi en el seu pensament i conducta. D’aquesta manera és capaç de 

conduir idees, transmetre valors i proposar models de comportament. 

 

Des del cinema és possible treballar els processos d’aprenentatge (Morales, 

2010) on no només estan presents coneixements conceptuals, sinó també es té 

present tota la part de procediments i actituds com a marc del 

desenvolupament emocional i moral , que té com a objectiu principal la 

formació integral de tot l’alumnat (Alonso i Pereira, 2000). Són varis els autors 

que coincideixen a l’hora de catalogar el cinema com a  eina didàctica 

poderosa i captivadora, basada en les imatges i amb un llenguatge específic 

propi (Flores, 1982; Pérez, 2010). 

 
Hakansson (2003) en la seva investigació educativa que va realitzar al llarg de 

dotze anys que consistia en utilitzar pel·lícules per a fomentar la reflexió, extreu 

les següents conclusions: el cinema és un escenari d’aprenentatge que 

estimula la reflexió de l’alumne. Al llarg de la nostra vida, les actituds, valors i 

accions més destacades que coneixerem hauran estat apreses per mitjà de 

models de conducta. Aquest procés afecta notablement a les emocions de 

l’alumne. Finalment afegeix que ja que des de sempre els sentiments han 

existit abans que els conceptes, el fet de treballar la part afectiva de l’alumne 

suposarà una drecera importantíssima pel seu procés racional d’aprenentatge.  

 

De la Torre (2005, citat per Pérez, 2010) ens recorda que el coneixement a 

través del cinema és un coneixement integrat, una transmissió de continguts 

que s’assimilen per una part des del pensament i per altre part (la qual subratlla 
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la gran importància que té) des de l’emoció. Com a resultat, es produeix una 

assimilació natural i destacada des del punt de vista cognitiu. 

 
Quan es tracta d’educar en valors, ja que aquests són abstractes és molt difícil 

fer entendre i sentir als alumnes del que parlem simplement amb paraules, és a 

dir, només emprant el llenguatge verbal. El cinema ens proporciona un altre 

tipus de canal per emetre continguts amb un llenguatge específic basat en al 

imatge i el so que resulta més atractiu per a l’alumnat, captivant-los i 

transmetent-los idees de manera més àgil, efectiva i ràpida. Així, el setè art es 

presenta com una innovació metodològica atractiva i efectiva, i al mateix temps 

motivadora pel públic de secundària (Bonilla, 2008). Un canal de transmissió 

atractiu i proper per a l’alumnat, eficaç per l’equip docent i amb una força 

comunicativa inqüestionable adient per a treballar la formació en valors. 

 

Aquest instrument, ens permet entendre la nostra realitat i així tenir l’oportunitat 

de modificar-la. No obstant, és imprescindible que aquest estigui ben guiat per 

part del docent, a més de que s’utilitzi una metodologia adequada i adaptada al 

nivell educatiu a on s’hagin de dur a terme les activitats. D’aquesta manera, el 

cinema representarà un recurs educatiu vàlid per a educar en valors dins l’aula 

(Buitrago, 2003; Buitrago i Pereira, 2016). 

 

En aquest apartat és important destacar a l’escriptor i director de cinema 

francès Alain Bergala (2007, citat a Carrión, 2013) qui fou pioner en introduir 

dins els centres educatius el cinema com a mètode pedagògic. Tot i que l’autor 

descriu el cinema com a mètode de descobriment actiu i profund pel que fa al 

procés d’assimilació de continguts (en el procés d’ensenyament-aprenentatge), 

a l’hora d’emprar-lo dins l’aula ho fa des de una perspectiva distinta a la nostra, 

ja que utilitza el cinema per a potenciar l’art i la creació en l’alumnat. És una 

manera de treballar amb les pel·lícules, però no entrarem en detalls ja que ens 

interessa una perspectiva distinta pel que fa la nostra proposta d’aquest treball. 

 

La imatge en sí representa una important transcendència pedagògica, però 

més concretament la imatge en moviment es presenta com un potent recurs i 
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material en l’ensenyança, en tot el procés de formació educativa. A partir 

d’aquesta és possible, sempre dins d’un procés de reflexió, exposar a l’alumnat 

estratègies a l’hora de resoldre conflictes, entendre i trobar solucions, a través 

d’exemples, que permetran afrontar relacions socials, desenvolupar habilitats 

socials, entendre la realitat, revisar o reconstruir valors a nivell individual i 

col·lectiu, etc. El film evidencia situacions reals en les quals els alumnes s’hi 

poden sentir identificats fàcilment (Flores, 2014). 

 

Si es pretén transmetre, potenciar i formar en valors és de gran importància el 

fet d’innovar en instruments i mètodes. Així doncs, el cinema representa un 

recurs didàctic, modern, atractiu, amb una poderosa capacitat comunicativa i de 

gran rellevància per a treballar en valors educatius (Bonilla, 2005).  

 

El cinema té molta força i riquesa comunicativa, ben conduït representa un 

recurs pedagògic complet que abasta infinitat de temes, una eina per a 

alfabetitzar-nos emocionalment que haurien d’emprar els docents en el procés 

d’ensenyament-aprenentatge amb l’alumnat. Conde (2013) creu que hi ha en el 

cinema el que es denomina la pretensió d'universalitat; a partir d'un fet o tema 

particular es toca d'una manera sensitiva emocional el tòpic universal, que sigui 

quin sigui sempre acaba apuntant a problemes humans (llibertat, justícia, amor, 

felicitat, etc.). És a dir, el sèptim art empra situacions particulars per abordar lo 

universal. Bona part del que la pel·lícula transmet en l’espectador és resultat de 

la seva visió subjectiva. La història de vida de cada persona condicionarà la 

seva visió de la realitat, i de tot el que percep i veu en aquesta, inclòs les 

pel·lícules que visualitzi. Per aquesta raó, en el cas de l’escola serà clau que 

perquè aquest procés sigui positiu serà imprescindible la figura de l’orientador 

per a guiar els alumnes. 

 

És de gran importància integrar el cinema en el sistema educatiu a tots els 

nivells i primordialment a l’ensenyament pels adolescents, és a dir, en l’etapa 

de secundària. La utilització de pel·lícules representa un instrument vàlid pel 

professorat per a formar en valors per mitjà de la reflexió a l’alumnat, així com 
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una eina innovadora que millora la qualitat del procés d’ensenyament - 

aprenentatge (Gubern, 1971; Bonilla, 2008; Buitrago i Pereira, 2016). 

 

3. 2. 5  Pel·lícules formatives (Cinema educatiu) 

 

A l’hora de seleccionar una pel·lícula per a treballar-la dins l’aula és 

imprescindible que aquest tingui un mínim de “qualitat”, només així i combinat 

amb unes activitat correctament elaborades i adaptades al perfils del grup - 

classe serà possible emprar el cinema com a eina didàctica de manera eficaç, 

com a enorme mitjà per a la formació en valors (Tomás, Ródenas i Saiz, 2013). 

 

Per a poder obtenir bons resultats quan treballem amb el cinema, és clau elegir 

un film adient. A primera vista pot resultar que films comercials i populars (com 

ara els de factoria Disney) són adequats per educar en valors i treballar dins 

l’aula, no obstant, no és així. En el cas de les pel·lícules de Disney, com a 

exemple, aquestes transmeten de manera insconscient uns valors negatius 

com són el capitalisme, l’individualisme, el sexisme, la submissió, el masclisme, 

justifiquen rols dolents i bons, entre d’altres (Granado, 2002; Ferrés et al. 

2007). Aquests tipus de valors es transmeten a partir de conductes impulsives i 

emotives amb absència generalment de la part reflexiva dels personatges. Són 

nefasts pels estudiants, en especial en l’època que es troben forjant la seva 

personalitat. Des de la perspectiva educativa s’han de fomentar altres tipus de 

valors que enderroquin aquests negatius, perjudicials tant per l’individu com per 

la societat. 

 

Ramonet (2001) assenyala que la gran majoria de pel·lícules, en especial les 

sorgides de la gegant indústria cinematogràfica dels Estats Units, reuneixen 

una seria de valors, que l’autor denomina tradicionals, on l’espectador els 

identifica i accepta de manera fàcil i passiva sense rebre cap estímul. Aquests 

films són els que funcionen més a nivell de mercat i els que solen emetre els 

diumenges per la tarda a la televisió. Cabero (2003) també afegeix que aquests 

tipus de produccions cinematogràfiques estan basades en una narrativa simple 
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i d’estructura lineal, amb la finalitat de que l’espectador no s’hagi d’esforçar 

gaire bé res a nivell cognitiu, és a dir, que simplement visualitzi el film sense 

pensar ni reflexionar sobre aquest, ni durant ni després de veure’l. 

 

El fet de visualitzar un film no és suficient, per a poder disposar d’una implicació 

activa Martínez-Salanova (2003) ens parla de la importància de treballar una 

pel·lícula, d’analitzar-la amb una mirada crítica i fer un procés de reflexió 

d’aquesta amb l’objectiu que aquesta ens pugui enriquir i transmetre de manera 

òptima valors positius i coneixements concrets. 
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4.- DESENVOLUPAMENT DE LA PROPOSTA 

 

4.1.  Justificació de la proposta  

L’adolescència no és una etapa fàcil pels estudiants ja que aquests es troben 

forjant la seva personalitat i descobrint el món que els envolta, a la vegada que 

defineixen qui són. És una època de crisis, desconcert i a pics fins i tot 

desesperació, on els alumnes es van desenvolupant i definint amb una 

mancança parcial o total de valors educatius que dificulta aquest procés, i com 

a conseqüència, la seva posterior adaptació i convivència dins la societat. 

 

Els valors que predominen en aquesta etapa de la vida dels estudiants són 

desgraciadament els anomenats antivalors o contravalors; els adolescents 

s’estan nodrint d’aquests els quals tenen un desenllaç en comú, el de caire 

violent que desemboca  amb exclusió, competitivitat, egocentrisme, injustícia, 

maltractament, entre d’altres. D’aquí la importància d’ensenyar i treballar en 

valors que ensenyin a conviure, previnguin conflictes i solucionin mancances. 

 

Pel que fa a la importància i urgència de treballar en valors, algunes de les 

raons més rellevants les recullen Bonilla (2008) i Carrión (2013); 

 

- Excessiu fracàs i abandó escolar. 

- Conductes inadequades. 

- Escàs nivell acadèmic i cultural de l’alumnat. 

- Falta d’expectatives. 

- Falta de motivació i interès. 

- Malestar docent. 

- Agressió al professorat. 

- Agressions d’alumnes als familiars. 

- Delinqüència juvenil. 

- Agressions gravades amb el telèfon mòbil. 

- Drogadiccions. 

- Situacions conflictives d’assetjament escolar (Bullying). 
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- Oci problemàtic. 

- Mal ús de les noves tecnologies. 

 

Per a canviar aquesta situació i millorar el clima i la convivència en el centres 

educatius és imprescindible la comunicació i una implicació per part de tota la 

comunitat educativa, a més de la utilització de noves eines i metodologies. El 

fet de que l’alumnat estigui format i es treballi en valors dins els centres 

educatiu repercutirà a tota la comunitat educativa i en conseqüència a la 

societat, facilitant que els alumnes a l’hora d’actuar, recapacitin i mostrin un 

punt de vista més empàtic i crític.  

 

És una responsabilitat inajornable educar i formar en valors als alumnes. 

Aquest fet possibilitarà un progrés en el subjecte com a ésser humà, en tots els 

àmbits de la seva vida (Carrión, 2013). 

 

Els mitjans de comunicació socials o de masses en general i el cinema en 

concret representa una eina potent per a treballar dins l’aula, que pot ser 

utilitzada amb moltes finalitats i des de vàries perspectives. Així, presentem una 

proposta didàctica per a treballar dins l’aula d’Educació Secundària per a 

educar en valors a través del cinema. 

 

El tipus d’intervenció que suggerim pretén treballar una seria de valors 

específics a través del cinema i la reflexió, de manera activa i participativa, a 

partir de la visualització de pel·lícules i la realització d’activitats tan abans com 

després de veurer-les. La idea ha estat basada en els interessos de la joventut i 

pensant en que els hi resulti atractiva, tenint present el context i les 

circumstàncies actuals per les que passen els adolescents, amb la finalitat de 

implicar-los, motivar-los i fer que participin més. És així, ja que creiem que tota 

proposta educativa per a ser eficaç és necessari que connecti amb els desitjos i 

mancances de l’alumnat, així serà clau una intervenció innovadora que faciliti 

arribar a afrontar aquesta crisi de valors actual latent en els adolescents. 
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Cada valor es treballarà amb una unitat didàctica específica (veure a l’apartat 7 

Annexos), tot i que transversalment es potencien sempre varis valors, així com 

diversos temes i aspectes s’abasten en una mateixa pel·lícula. 

 

Els valors es poden treballar per separat o bé conjuntament, depenent de les 

necessitats que el professional del departament d’orientació o tutor detecti en el 

grup classe on vol intervenir. 

 

El cinema és un mitjà proper pels adolescents, i moltes vegades representa 

una afició per aquests. D’aquesta manera si l’emprem com a eina didàctica 

serà fàcil treballar amb l’alumnat ja que reconeixerà el cinema com a proper. 

 

L’elecció dels films ha estat feta basada en uns criteris culturals, instructius i 

formatius, tenint en compte entre d’altres els següents aspectes; que transmeti 

uns valors positius, humans, socials i democràtics, que s’ajusti al nivell educatiu 

on es durà a terme la proposta didàctica, que contengui una temàtica actual, 

interessant i motivadora per a l’alumnat en qüestió, que faciliti i promogui la 

inclusió i la diversitat cultural, així com el diàleg, el respecte i la tolerància. A 

més a més, les històries i els protagonistes d’aquestes pel·lícules que hem triat 

permeten dur a terme de manera clara i ràpida un procés d’identificació, que 

potenciarà l’aprenentatge significatiu dels subjectes que duguin a terme les 

activitats. 

 

La selecció de cada pel·lícula per a treballar el valor específic està justificada 

dins la unitat didàctica en concret, així com els objectius i les competències 

bàsiques que es treballaran. 

 

D’acord amb la proposta del Treball Final de Màster, amb especialitat 

d’orientació educativa, hem elaborat una intervenció de caire preventiu que 

s’ajusta al perfil de l’orientador/a, tot i que també es pot dur a terme per un altre 

membre del Departament d’Orientació, així com pel tutor del grup classe en 

concret on es realitzin les sessions. 
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Aquest plantejament es durà a terme dins el Pla d’Acció Tutorial (en endavant 

PAT) com a eina dins del procés d’ensenyament-aprenentatge, realitzat pel 

departament d’orientació del centre. Cal recordar que el PAT permet 

personalitzar l'acció docent i desenvolupar en l'alumnat diferents capacitats i 

competències relacionades amb ensenyar a pensar, a ser persona, a conviure i 

a decidir. A més, és imprescindible que es doni coherència a l’acció tutorial del 

centre a la vegada que es faciliten les orientacions i els materials al professorat 

per dur-lo a terme. 

 

Els valors seleccionats per a treballar en aquesta proposta didàctica són set, i 

d’acord amb la classificació de valors educatius que fa Carrión (2013), els 

plasmem a continuació col·locats per categories (detallatas a l’apartat 3.1.3 

Taula 2): 

 

● Valors vitals: 

○ Autoestima 

● Valors morals individuals: 

○ Feminisme 

○ Respecte (Bullying) 

● Valors morals afectius: 

○ Empatia 

○ Amistat 

● Valors morals socials: 

○ Inclusió 

○ Cooperació 

 

 
4.2  Objectius 

L’objectiu general d’aquesta proposta educativa és:  

- Potenciar i treballar els valors a secundària com a part de l’educació 

integral de l’alumnat a través del cinema. 
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Objectius específics: 

- Promoure l’empatia com a habilitat social. 

- Fomentar actituds de respecte i tolerància. 

- Potenciar una autoestima positiva i real. 

- Estimular una postura inclusiva en l’alumnat. 

- Reconèixer la importància de la cooperació. 

- Valorar i cuidar l’amistat. 

- Participar activament en el feminisme. 

 

4.3  Competències bàsiques 

D’acord amb les competències bàsiques clau del Sistema Educatiu Espanyol 

per a treballar en Educació Secundària Obligatòria recollides en el BOE núm. 

25, de 29 de gener de 2015, pàgines 6986 a 7003, la proposta que presentem 

pretén treballar les següents: 

- Comunicació lingüística: relacionada amb interpretar informació, saber-se 

expressar de forma oral i escrita amb el recolzament de les imatges. 

- Competència digital: relacionada amb utilitzar i processar informació de 

manera crítica i sistemàtica, utilitzant el cinema com a font de informació i 

coneixement. 

- Aprendre a aprendre: motivar-se a aprendre, que l’alumnat es senti 

protagonista del procés i resultat del propi  aprenentatge, així com aplicar el 

que s’ha après a les activitats que es duen a terme dins l’aula. 

- Socials i cíviques: desenvolupar habilitats socials com per exemple saber 

treballar en grup, saber-se comunicar en distints entorns de manera 

constructiva, cooperant i tolerant. 

- Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor: desenvolupar capacitats individuals 

a l’hora de treballar, capacitat d’anàlisi, adaptació al canvi i resolució de 

conflictes, actuar de manera imaginativa i creativa, tenir autoconeixement i 

autoestima, etc. 
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- Consciència i expressions culturals: valorar i entendre manifestacions 

artístiques, desenvolupar la imaginació i la creativitat, reconèixer el vídeo 

com a expressió artística, apreciar la llibertat d’expressió. 

 

4.4  Metodologia 

Cada pel·lícula i en conseqüència cada valor es treballarà al llarg de tres 

sessions; la primera de 50 minuts i les altres dues de dues hores cada una. La 

durada de les sessions dos i tres és més extensa ja que no totes les pel·lícules 

tenen la mateixa duració, ni es realitzen sempre les mateixes activitats. 

 
Sessions: 

1. S’introduirà el tema, es realitzaran les activitats prèvies a la visualització 

del film i es presentarà la pel·lícula que es projectarà a la pròxima sessió 

(50 minuts).  

La persona encarregada de conduir les sessions (l’orientadora o 

orientador, acompanyat del tutor o tutora) presentarà la pel·lícula, 

explicant breument la sinopsis i aspectes que consideri adients. És molt 

important abans de la projecció captar l’atenció dels alumnes i enfocar-la 

en el valor que pretenem treballar. A més, s’explicarà la fitxa tècnica i 

artística de la pel·lícula, anotant a la pissarra el més important per a que 

l’alumnat ho copiï al quadern, i es cercaran curiositats sobre la pel·lícula. 

Es preguntarà a nivell del grup - classe qui l’ha vista, si fa molt, si la 

recomanen, si els hi va agradar o no, etc. Sempre sense desvetllar la 

trama. 

 
La persona encarregada de conduir la sessió pot realitzar i repartir de 

manera individual la fitxa tècnica i artística completa del la pel·lícula. 

 
2. Al llarg d’aquesta sessió es visualitzarà la pel·lícula. 

 
3. S’acabarà de veure la pel·lícula (en els casos que durant la segona 

sessió no hagi estat possible, per la durada del film, acabar-lo de 

visualitzar) i es realitzaran les activitats a partir de les quals es podrà dur 

a terme una posterior avaluació. 
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L’eina clau per a dur a terme aquesta proposta serà el cinema, a més de la 

realització de diversos tipus d’activitats.  

 

Perquè aquest procés sigui efectiu és imprescindible que estigui ben planificat, 

ajustat i dirigit per un docent, que guiarà i moderarà el procediment. 

 

Hem seleccionat una sèrie de pel·lícules per a treballar cada valor, ja que no 

tots els films serveixen per a poder transmetre i treballar el que pretenem. 

Tomás, Ródenas i Saiz (2013) remarquen la importància d’introduir el film dins 

l’aula abans de projectar-lo i treballar-lo una vegada visualitzada la pel·lícula, 

afirmant que “el llenguatge cinematogràfic es dirigeix tan a la sensibilitat de 

l’espectador com a la seva raó i llibertat” (p. 254). 

 

El fet de visualitzar una pel·lícula possibilita a l’alumnat viure l’experiència de 

poder identificar-se en algun personatge i/o situació, amb el conseqüent anàlisi 

i reflexió (que no sempre és un procés conscient), per això és important 

aprendre a aprendre, ser conscients del que veiem, treballar-ho i sobretot que 

aquest procés estigui ben guiat, és a dir, orientat.  

 

Es realitzaran tècniques cooperatives simples i algunes individuals les quals 

s’expliquen detalladament a l’apartat d’activitats.  

 

Les activitats estan detallades de manera específica a cada fitxa depenent del 

valor que es treballa i del curs on es du a terme la proposta. En general, totes 

aquestes tenen en comú una part de treball individual i una altra de treball en 

grup en la qual hauran de compartir idees i sentiments. 

 

El fet de que els alumnes participin per mitjà del debat i posada en comú de 

pensaments ocasionarà el treball de competències, com per exemple la 

competència comunicativa o les competències de caire social i cíviques. La 

oportunitat d’expressar els seus punts de vista propiciarà a l’alumne la 

oportunitat de participar de manera activa, escoltant, respectant i valorant les 
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idees i aportacions de la resta. Aquest tipus d’activitat, juntament amb les altres 

de tipus individual faran possible que el procés d’assimilació de continguts sigui 

més òptim. 

 

Pel que fa a les activitats de treball autònom, aquestes permeten als estudiants 

reforçar la seva creativitat així com potenciar el seu pensament crític, treballant 

a la vegada aspectes com la memòria i la concentració, l’expressió escrita i la 

sintetització de pensaments i continguts. 

 

A l’apartat 3 del present treball (Estat de la qüestió) ha quedat explicat per una 

banda la importància d’educar en valors a l’etapa d’Educació Secundària 

Obligatòria i per l’altra banda el cinema com a recurs vàlid per emprar-lo dins 

l’àmbit educatiu de manera didàctica. 

 

4.5  Destinataris 

Els destinataris d’aquesta proposta són l’alumnat de secundària, concretament 

els de primer i quart curs. Aquesta intervenció es pot dur a terme tant a l’inici 

com al final de l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria o bé a ambdues 

bandes. 

 

A cada bloc d’activitats s’exposa el curs adient (primer o quart) per a treballar 

cada pel·lícula juntament amb la justificació i altres detalls rellevants d’aquesta.  

 

4.6  Tipus d’activitat i tipus de programa  

El tipus d’activitat que proposem es pot classificar dins el denominat grup 

“Cinema dins l’aula”. Tota la proposta educativa es durà a terme dins l’aula i en 

horari lectiu, seguint l’estratègia de l’aprenentatge cooperatiu. 

 

A l’apartat 4.7 (Temporalització) presentem una opció per a dur a terme les 

sessions, tot i que es pot dur a terme d’acord amb les necessitats que detecti el 

docent. Per exemple, treballar un valor cada mes o bé un per trimestre, etc. 
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La proposta que presentem és de caire preventiu i d’intervenció; és de caire 

preventiu ja que com s’ha exposat anteriorment el fet de treballar els valors a 

secundària permet prevenir i resoldre conflictes, a la vegada que es treballen 

habilitats socials. 

 

Al llarg de la realització de les activitats descrites a continuació l’alumnat haurà 

d’observar i jutjar conductes de certs personatges principals i secundaris, 

aprofundir en els temes i valors presents en la pel·lícula, autoqüestionar-se i 

reflexionar de manera individual i a nivell grupal. 

 

Es realitzarà un treball d’equip on es fomentarà l’intercanvi d’idees mitjançant el 

diàleg tolerant. Aquestes activitats permeten als estudiants participar 

afectivament en la realitat (emocional) que afecta a una altra persona, 

fomentant en l’alumnat una comprensió mútua, a la vegada que es coneixen els 

uns als altres, s’afavoreixen les relacions i es reforcen vincles afectius. A més, 

els alumnes tindran l’oportunitat de descobrir, de manera conscient, la riquesa 

de la diversitat: el fet de que tots i totes som iguals (en drets i obligacions) i 

diferents (en personalitat, gustos i habilitats). Aquest fet representa un element 

enriquidor, que s’hauria de saber valorar i aprofitar en benefici de tots i totes. 

Es pretén crear un entorn pacífic, cooperatiu (no competitiu) i d’inclusió. 

 

4.7  Temporalització 

D’acord amb el calendari escolar plantegem les següents dades per a dur a 

terme la proposta (en els casos que vulguin treballar-se tots els valors). 
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Taula 3 
Temporalització: distribució dels valors per cursos i pel·lícules corresponents. 
 
 

Núm. CURS VALOR PEL·LÍCULA MES SETMANA 

1 1 Empatia La família Bélier 
 

Octubre 

 

1ª 
2 4 Empatia Mystic River 

3 1 Inclusió Happy feet: trencant el gel 
 

Novembre 

 

2ª 
4 4 Inclusió La llar de Miss Peregrine per a nens peculiars 

5 1 Autoestima Petita Miss Sunshine 
 

Gener 

 

3ª 
6 4 Autoestima La modista 

7 1 Cooperació Chicken Run, evasió a la granja 
 

Febrer 

 

3ª 
8 4 Cooperació Ocean’s Eleven 

9 1 Feminisme Malèfica 
 

Març 

 

2ª 
10 4 Feminisme El somriure de la Mona Lisa 

11 1 Respecte Karate Kid 
 

Abril 

 

3ª 
12 4 Respecte The Kid (El noi) 

13 1 Amistat El màgic d’Oz 
 

Maig 

 

3ª 
14 4 Amistat El club dels poetes morts 
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4.8  Activitats 

Les activitats es troben recollides en l’apartat 7 (Annexos), compreses entre 

l’Annex 7.1 a l’Annex 7.14. 

 

Per a cada una dels sets valors s’han dissenyat dues unitats didàctiques, una 

per a primer curs de secundària i l’altra per a quart. En cada una d’elles s’hi 

poden identificar els següents apartats: 

 

- Curs i valors per a dur a terme les activitats. 

- Per què és important treballar aquest valor a secundària? 

- Objectius de les activitats. 

- Continguts: en aquest apartat s’hi especifiquen els continguts 

conceptuals, els procedimentals i el actitudinals. 

- Altres valors i temes que recull el film. 

- Competències bàsiques que es treballaran (detallades a l’apartat 4.3). 

- Títol de la pel·lícula. 

- Fitxa tècnica - cinematogràfica: on hi apareixen aspectes com el títol 

original, director/a, país, duració, repartiment, etc. 

- Sinopsi del film. 

- Justificació de perquè s’ha escollit la pel·lícula en concret. 

- Activitats: en aquest apartat s’hi expliquen les diverses activitats que es 

duran a terme, tant prèvies com les que es realitzaran després de la 

visualització del film. 

- Avaluació (explicada a l’apartat 4.11). 

 

A l’apartat 7.2 (Annex 2) s’adjunten els pòsters de les pel·lícules seleccionades 

per a treballar tots els valors, catorze en total. 
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4.9  Professionals 

Aquest tipus de proposta està realitzada perquè la dugui a la pràctica 

l’orientador/a del centre educatiu, el tutor o tutora, o bé per algun membre del 

Departament d’Orientació així com per l’orientador/a acompanyat del tutor/a. 

 

4.10  Recursos 

Per a poder dur a terme totes les sessions i activitats corresponents de manera 

afectiva serà necessari disposar d’uns mínims recursos;  

 

- Un projector on poder reproduir imatge i so, és a dir, visualitzar el film. 

- La pel·lícula seleccionada. 

- Fulls i bolígrafs per a prendre notes durant la projecció i per a la posterior 

realització de les activitats. 

 

4.11  Avaluació 

La manera d’avaluar cada activitat està definida a l’aparat d’avaluació de cada 

unitat.  

 

S’avalua depenent del tipus d’activitats que s’hagin realitzat, per una banda n’hi 

ha unes d’individuals i altres en parella o grupals. 

 

● Individuals: expressió escrita individual a partir del que cada alumne ha 

absorbit del film i el que més ha captat la seva atenció i justificar perquè. 

Si és possible també es relaciona amb alguna experiència personal o 

propera. 

 

● En grup: a partir del debat col·lectiu, s’expressen i es posen en comú les 

idees, respectant sempre les aportacions de la resta de companys i 

companyes i valorant-les.  
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La imatge s’utilitzarà com a vehicle a l’hora de crear consciència i el diàleg com 

a base per a comunicar-nos de manera assertiva i resoldre conflictes i 

diferències. 

 

A trets generals, a l’hora d’avaluar destaquen el cine fòrum i el role-playing.  

 

- Cine fòrum: 

González (1996) i Alonso i Pereira (2000) coincideixen a l’hora de definir el cine 

fòrum com una activitat pedagògica que té com a eix central el cinema i es du a 

terme a partir d’una dinàmica interactiva que permet a les persones que hi 

participen reflexionar sobre la realitat que els envolta i els valors que 

persisteixen tant en ells com en la comunitat en la que conviuen. Com a resultat 

aquests autors afirmen que treballar amb el cine fòrum propícia  en els 

participants canvis d’actitud, espectadors més crítics, i presa de consciència 

individual i col·lectiva que es veu reflectida en un augment del compromís 

d’aquests pels problemes socials més propers que els envolten. 

 

El cine fòrum és una eina educativa, una tècnica pedagògica que consisteix en 

efectuar una activitat realitzada a nivell grupal en la qual es comenta una 

pel·lícula després de visionar-la. És un procés que necessàriament ha d’estar 

conduit i preparat abans de fer-se. 

 

A partir del debat s’entremesclen sentiments, vivències i així es fa possible un 

enriquiment mutu.  

 

Tenint en compte que cada persona veu la pel·lícula des d’una perspectiva 

individual (condicionada per les seves vivències i coneixements), el cine fòrum 

pretén treballar a partir d’una dinàmica interactiva, creant un procés de reflexió; 

compartint vivències, sentiments i interioritzant emocions, actituds i valors. 
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El fet de realitzar un debat ens permetrà conèixer varis punts com per exemple; 

la capacitat de l'alumnat per argumentar el valor en qüestió, l’atenció i interès 

del grup per l’assumpte en concret, entre d’altres. A la vegada que treballen 

des del respecte i la tolerància, escoltant i valorant diferents punts de vista. 

 

Els estudiants han de presentar els seus arguments i respondre als dels 

demés. Per tancar el debat és recomanable extreure i comentar unes 

conclusions generals, així com anar anotant al llarg del procés la participació i 

el grau d’aquesta de tot l’alumnat. 

 

- Role-playing: 

Per altra banda, també és important destacar en l’apartat d’avaluació la tècnica 

del role-playing, que s’inclou en algunes de les activitats proposades. 

 

El role-playing facilita principalment l’adquisició de l’empatia com a valor; 

l’alumnat analitza valors, sentiments, percepcions i actituds que condicionen la 

seva conducta, al mateix temps que presència el rol dels demés. És positiu a 

l’hora de resoldre conflictes. 

 

Martín (1992) explica que el role-playing consisteix en dramatitzar una situació 

concreta a través del diàleg i un procés d’interpretació i reflexió. Una situació on 

hi hagi present un conflicte amb transcendència moral, el qual es plantegi 

sempre des d’una perspectiva oberta. D’aquesta manera,  les interpretacions i 

respostes als problemes no seran limitades. 

 

Aquesta tècnica es du a terme a través de la realització de quatre fases: 

1. Motivació (a partir de la pel·lícula). 

2. Preparació de la dramatització. 

3. Actuació (interpretació, el teatre). 

4. Debat (conclusions). 
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A través de la representació cada subjecte ha d’actuar i prendre decisions 

d’una manera distinta a com ho faria en la realitat. Així, es realitza un procés 

intern a l’hora de situar-nos dins la pell d’una altra persona. 

 

Com a resultat, aquesta tècnica fa possible el desenvolupament de l’empatia 

entre altres habilitats socials i valors. 
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5.- CONCLUSIONS 
 

Després d’acabar el procés de recerca bibliogràfica i una vegada elaborat el 

cos del projecte, especialment l’apartat de l’estat de la qüestió, creiem 

convenient concloure aquest treball destacant les següents idees: 

 

Les múltiples situacions conflictives d’assetjament escolar, l’excessiu fracàs i 

abandó del sistema educatiu, la falta d’expectatives, motivació i interès en 

l’alumnat, així com la delinqüència juvenil i el malestar docent entre d’altres són 

les principals causes que ens impulsen a plantejar una intervenció necessària i 

urgent per a treballar en valors amb els joves, en concret de la importància de 

fer-ho des dels centres educatius i al llarg de l’etapa de secundària. 

 

S’ha de tenir en compte que per a crear un canvi d’actitud primer és necessari 

provocar un procés de sensibilització, és a dir, és important que els joves sentin 

la necessitat de potenciar uns determinats valors, així és clau un procés 

d’identificació i sensibilització, el qual és possible assolir, tal com hem exposat 

en el present treball, a través del cinema.  

 

El fet d’observar i analitzar com es sent algú en una determinada situació així 

com les causes i les conseqüències que l’han fet arribar-hi facilitarà que quan 

els adolescents observin una situació similar la seva conducta no sigui la 

mateixa, en altres paraules, tindran un punt de vista diferent i hauran 

desenvolupat, en certa manera, un esperit més crític. En conseqüència, es 

plantejaran el perquè de les coses i gràcies a aquest tipus de reflexions es 

veurà un canvi conductual tant individual com col·lectiu; d’aquí la rellevància de 

realitzar activitats una cop visualitzada la pel·lícula amb la finalitat de treballar a 

partir d’aquesta. La feina en grup a l’aula, treballant l’aprenentatge cooperatiu, 

permetrà poder aprendre dels i amb els altres, empatitzar, reflexionar i 

qüestionar. 
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A través del procés l'empatia que es construeix entre l'alumne que observa i les 

vivències dels personatges filmats es fa possible el procés d’entendre millor 

l’ésser humà, els seus pensaments i conductes. 

 

Considerem al cinema com un mitjà innovador que es pot adaptar perfectament 

a totes les etapes del sistema educatiu; difusor de coneixement, cultura, 

transmissor d’idees, models, creador d’actituds crítiques, que mobilitza 

l'intel·lecte, sens dubte un agent actiu pel canvi social que permet observar la 

vida com un tot. El cinema representa una eina potent per a utilitzar-se en el 

procés d’ensenyament-aprenentatge dins el sistema educatiu, no obstant 

perquè aquesta sigui eficaç serà necessari que estigui conduïda i orientada per 

un professional format, ja que és necessari ensenyar i aprendre a veure. 

 

Tot i que fa molts anys que ens hem familiaritzat amb els cinema la seva 

presència a les aules és molt escassa, i tal com hem analitzat al llarg del 

present treball són moltes les possibilitats que aquest mitjà pot brindar en el 

procés d’ensenyament - aprenentatge. Concretament a l’hora d’emprar-lo per a 

educar en valors el cinema és percebut com un mètode atractiu i innovador tant 

per l’alumnat com per l’equip docent. 

 

El cinema com element social, clau dins els mitjans de comunicació actuals 

representa pels centres educatius una font d’expressió, formació (educació) i 

coneixement (informació) que permet educar en valors propiciant la formació 

integral de l’alumnat, uns valors necessaris per a conviure tant a l’escola com 

en societat. Desenvolupar uns valors positius i educatiu, treballar-los i 

potenciar-los és clau ja que ens permetrà conviure de manera més pacífica, 

anticipar i resoldre conflictes, tant al llarg del procés d’escolarització com en la 

futura vida adulta com a ciutadans i ciutadanes. 

 

Un altre punt a favor del cinema es que permet treballar a nivell general (un 

tema) i a la vegada fer feina de manera particular i individual; tota pel·lícula té 

un tema principal i uns subtemes, depenent de cada història de vida (vivències 
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de cada persona) aquesta es fixarà en uns personatges, actituds, emocions, 

entre d’altres, i les treballarà moltes vegades de manera inconscient, així com 

conscientment amb la realització de les activitats a l’aula. 

 

Finalment, volem concloure afegint que actualment s’utilitza molt poc el cinema 

com a eina educativa, per això seria convenient que el professorat realitzés 

cursos i jornades referents a aquesta temàtica, com per exemple les que 

imparteixen anualment professionals de l’educació a Cine Ciutat.  

 

Esperem que aquesta proposta motivi a dur a terme la realització de posteriors 

plantejaments amb la utilització del cinema com a base de la metodologia 

educativa. 
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7.1.- Unitat didàctica 

- El cinema com a eina educativa per a treballar en valors - 

Curs: 1r d’ESO Valor: Empatia 

 

Objectius: 

 

- Cuidar la nostra conducta per 

no ferir als altres. 

 

- Estimular actituds de respecte, 

empatia i tolerància 

 

 

 

Per què és important treballar-lo a Secundària? 

Treballar l’empatia possibilitarà poder desenvolupar 

unes relacions socials i interpersonals competents i 

respectuoses amb els demés, a la vegada que es 

prevenen problemes i es resolen conflictes, no 

només en l’àmbit educatiu sinó també en el social 

en general, és a dir, en l’entorn a on creix i es 

desenvolupa l’alumne. 

És a l’etapa de secundària quan les habilitats 

empàtiques contribueixen en major mesura al 

desenvolupament de pautes de pensament i 

comportament acords amb les normes grupals, així 

com a la construcció de l’auto concepte. 

El fet de posar-nos en la pell dels altres, poder ser 

capaços de realitzar un procés reflexiu, crític i obert 

permetrà a l’alumnat conviure de manera més 

respectuosa i pacífica, aprenent més i millor amb i 

dels altres. 

Continguts: 

 Conceptuals: Empatia. 

 Procedimentals: Identificació de 

les limitacions dels subjectes 

amb discapacitat auditiva. 

Presa de decisions. 

 Actitudinals: Fomentar 

l’empatia com a habilitat social. 

Altres valors i temes que recull el film: família, 

emancipació, amor, discapacitat, tolerància, 

cooperació, col·laboració, valentia, perseverança, 

adultesa. 

Competències bàsiques: comunicació lingüística, digital, aprendre a aprendre, 

competències socials i cíviques, sentit d’iniciativa i esperit emprenedor, consciència i 

expressions culturals. 
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Pel·lícula:  LA FAMÍLIA BÉLIER 
 

Fitxa tècnica - cinematogràfica 

Títol Original La Famille Bélier 

Títol a Espanya La familia Bélier 

Director/a Eric Lartigau 

Guió Victoria Bedos, Stanislas Carré de Malberg 

Any 2014 

País França 

Duració 105 min. 

Repartiment Louane Emera, Karin Viard, François Damiens, Luca Gelberg, 

Roxane Duran, Eric Elmosnino, Ilian Bergala... 

Sinopsi:  La filla gran de la família Bélier, 

Paula, és la única que no és sorda de tots 

el membre de la família. Des de sempre ha 

estat al càrrec dels seus parents, sobretot 

en el negoci familiar, la granja que tenen. 

Serà a l’escola on el seu nou professor de 

música descobrirà el seu talent per al cant, 

encoratjant a Paula de participar en una 

prestigiosa prova a París, una oportunitat 

d’or per la seva carrera musical. No obstant, 

Paula trobarà en un dilema intern, ja que la 

seva família s’ha tornat molt depenent 

d’ella; no abandonar el niu familiar o volar 

cap al seu futur, la vida adulta. 

Justificació: La família protagonista d’aquesta 

història és molt particular. Paula, la filla gran i 

única que no és sorda ha estat l’encarregada 

de ser llavis i orelles per tots els seus familiar. 

No obstant, aquesta s’ha fet gran i necessita 

fer la seva vida i no seguir tota la seva vida 

dins casa seva. Al llarg de la pel·lícula es 

reflecteixen situacions que conviden a 

reflexionar, així com a veure el món des d’una 

altra perspectiva. 

És interessant treballar aquesta pel·lícula a 

Secundària per a treballar valors com 

l’empatia, ja que per a poder seguir el fil de la 

història és necessària en tot moment posar-se 

en la pell dels protagonistes. 

Activitats:  

 Abans de veure la pel·lícula: 

Una vegada introduït el film i el valor que pretenem treballar, s’indicarà la tasca per s’haurà 

de realitzar per grups de cinc o sis persones.  

- Definir el concepte d’empatia i posar dos exemples de situacions reals on es duguin 

dur a terme conductes empàtiques. 
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A continuació es llegirà per grups en veu alta el que ha escrit cada un. 

 

 Es visualitza la pel·lícula. 

 

 Després de veure el film: 

En grups (els mateixos que s’agruparen en l’activitat prèvia) es realitzaran les següents 

activitats: 

1. Escriure un missatge o alguna cosa que hàgiu après o vos hagi agradat de la pel·lícula 

en una frase. 

2. A partir de la següent taula, els alumnes s’han de repartir les paraules de la frase que 

han creat per a poder representar-la davant els altres grups. 

3. Preparació de cada un dels membres del grup de la paraula o paraules que hauran de 

fer: 

 

4. Cada grup surt a la pissarra i en llengua de signes diuen la seva frase. La resta haurà 

d’escriure el que interpreten. 

5. Es realitza un petit debat on cada grup va compartint la frase que ha explicat, 
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argumentant-la, així com exposant el que han interpretat dels altres grups. 

6. Un cop tots els grups hagin participat en el debat, la persona encarregada de dirigir la 

sessió indicarà la següent frase per a concloure el debat, demanant-los que, d’acord 

amb la pel·lícula, quin és el significat d’aquesta: “No fujo, jo vol”. 

 

Avaluació: S’avaluarà de manera grupal, tenint en compte la feina escrita prèvia a la 

visualització de la pel·lícula (20% de la nota), preparació i exposició en llengua de signes 

(40%) i la participació i argumentació en el debat (40%). 
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7.2.- Unitat didàctica 

- El cinema com a eina educativa per a treballar en valors - 

Curs: 4t d’ESO Valor: Empatia 

 

Objectius: 

 

- Cuidar la nostra conducta per 

no ferir als altres. 

 

- Identificar fets i conductes 

empàtiques. 

 

- Impulsar actituds empàtiques. 

 

Per què és important treballar-lo a Secundària? 

Treballar l’empatia possibilitarà poder desenvolupar 

unes relacions socials i interpersonals competents i 

respectuoses amb els demés, a la vegada que es 

prevenen problemes i es resolen conflictes, no només 

en l’àmbit educatiu sinó també en el social en 

general, és a dir, en l’entorn a on creix i es 

desenvolupa l’alumne. 

És a l’etapa de secundària quan les habilitats 

empàtiques contribueixen en major mesura al 

desenvolupament de pautes de pensament i 

comportament acords amb les normes grupals, així 

com a la construcció de l’auto concepte. 

El fet de posar-nos en la pell dels altres, poder ser 

capaços de realitzar un procés reflexiu, crític i obert 

permetrà a l’alumnat conviure de manera més 

respectuosa i pacífica, aprenent més i millor amb i 

dels altres. 

Continguts: 

 Conceptuals: Empatia. 

 Procedimentals: Anàlisi 

de com han afectat algunes 

vivències a certs personatges. 

 Actitudinals: treballar el 

valor de l’empatia. 

Altres valors i temes que recull el film: justícia, 

igualtat, drets civils, abús, por, delinqüència, 

proteccionisme, família, amistat, vida, innocència, 

poder, violència, coratge. 

Competències bàsiques: comunicació lingüística, digital, aprendre a aprendre, 

competències socials i cíviques, sentit d’iniciativa i esperit emprenedor, consciència i 

expressions culturals. 
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Pel·lícula: MYSTIC RIVER 
 

Fitxa tècnica - cinematogràfica 

Títol Original Mystic River 

Títol a Espanya Mystic River 

Director/a Clint Eastwood 

Guió Brian Helgeland i Dennis Lehane 

Any 2003 

País Estats Units 

Duració 137 min. 

Repartiment Sean Penn, Tim Robbins, Kevin Bacon, Laurence Fishburne, Marcia 

Gay Harden i Laura Linney. 

Sinopsi: Jimmy Markum, Dave Boyle 

i Sean Devine que juguen diàriament 

al carrer quan un dia un és segrestat. 

Tot i que aquest aconsegueix 

escapar la vida dels tres haurà 

canviat per sempre, condicionant la 

seva vida de diverses maneres. Anys 

més tard els tres tornen a retrobar-se 

i la filla d’una d’ella és assassinada. 

Un dels tres s’ha fet policia i haurà 

d’esbrinar tot el que ha passat amb la 

mort de la filla del seu amic de la 

infantesa. 

 

Justificació: Aquest film reflecteix de manera molt 

clara com les vivències que una persona experimenta 

durant la infantesa i l’adolescència poden arribar a 

condicionar la seva vida i la de que estan propers a 

ella. El film mostra com les experiències traumàtiques 

del passat condicionen el present, així com la facilitat 

que té la gent per etiquetar les persones i tenir 

prejudicis. 

El fet de treballar aquesta pel·lícula a l’etapa 

d’Educació Secundària pretén fomentar principalment 

l’empatia, a través de les diverses històries i perfils 

que apareixen al llarg del film. 

 

Activitats:  

 Abans de veure la pel·lícula: 

S’introduirà el film i el valor que pretenem treballar.  

A continuació s’indicarà la tasca individual: 

- Definir el concepte d’empatia i posar dos exemples de situacions reals on es duguin 

dur a terme conductes empàtiques. 
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La següent activitat també s’explicarà abans de veure el film (així posaran més atenció a 

determinats detalls) i s’omplirà un cop finalitzada la visualització (a la propera sessió a veure 

el film). 

 

Els alumnes s’agruparan (grups 4 o 5 persones) i copiaran la taula i les preguntes, que seran 

dictades per la persona encarregada de dirigir la sessió, o bé aquesta també ho pot anotar a 

la pissarra i que ho copiïn perquè quedi més clar. 

 

Completa la següent taula amb els personatges principals de la pel·lícula: 

 

Personatge 

 

Personalitat 

 

Característiques 

físiques 

 

Vestimenta 

 

Fet que ocorre en el film que 

representa un canvi dràstic 

en la seva vida 

Jimmy     

Sean     

Dave     

Celeste     

Annabeth     

 

Altres qüestions a respondre (com a mínim de tres dels personatges de la taula): 

- El personatge actua de manera racional o impulsiva (emocional)? Justifica la teva 

resposta. 

- Quins objectius té? 

- Estan sols o tenen persones que els acompanyen amb les quals poden confiar? 

- Diu mentides? Posa’n algun exemple. 

- Com han afectat les vivències al caràcter del personatge? 

- Com evoluciona el personatge al llarg de la història? 

 

 Es visualitza la pel·lícula. 

 

 Després de veure el film: 

Sortiran per grups a la pissarra i cada grup exposarà l’anàlisi d’un personatge. En acabar els 

demés podran afegir o comentar el que vegin adient. A continuació, entregaran les tasques 
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per a ser avaluades.  

 

Un cop finalitzades les exposicions (no és necessari analitzar tots els personatges), la 

persona encarregada de dirigir l’activitat formularà les següents preguntes que donaran pas 

un debat de tot el grup classe en el qual aniran intervenint els estudiants de manera individual 

i a poder ser voluntària. 

 

- Fins a quin punt creieu que et condiciona la vida (com a persona i socialment) el que 

has viscut durant la teva infància i/o adolescència? 

 

- Els personatges de la pel·lícula es jutgen els uns als altres tot i que es coneixen des 

de petits. Considereu que també vosaltres jutgeu erròniament?  

 

 Per què? 

 

 Què s’hi pot fer per a canviar-ho? 

 

Avaluació: S’avaluaran les taules i preguntes resoltes (50%), així com l’exposició (40%) i el 

grau de participació en el debat (10%). La nota serà per grups. 
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7.3.- Unitat didàctica 

- El cinema com a eina educativa per a treballar en valors - 

Curs: 1r d’ESO Valor: Inclusió 

 

Objectius: 

 

- Rebutjar comportaments i actituds 

discriminatòries. 

 

- Estimular actituds de respecte, 

empatia i tolerància envers els altres. 

 

- Valorar i respectar les diferències 

individuals. 

 

 

Per què és important treballar-lo a 

Secundària? És fonamental treballar aquest 

valor ja que respon a la diversitat  de les 

persones així com a les seves diferències 

individuals. El punt de partida de la diversitat 

és el respecte, factor molt enriquidor 

socialment, on es permet a tothom participar.  

Entenem per inclusió la manera en que el 

centre educatiu dóna resposta a la diversitat 

(sense exclusió), és a dir, a les necessitats de 

tots els alumnes. És el sistema que s’ha 

d’adaptar a l’alumnat i no viceversa. 

L’educació inclusiva és un dret per a tots i 

cada un dels alumnes independentment de 

les seves capacitats o discapacitats. Un 

sistema educatiu inclusiu promourà una 

societat inclusiva per a tots els seu membres, 

clau per enderrocar desigualtats. 

Continguts: 

 Conceptuals: exclusió, 

segregació, integració, inclusió, 

ecosistema, cadena alimentària. 

 Procedimentals: reflexió sobre 

la importància de la inclusió. 

 Actitudinals:  

 Fomentar el valor de la inclusió. 

 Adopció d’una actitud reflexiva en 

temes d’inclusió social i escolar.  

Altres valors i temes que recull el film: 

Amor, respecte, diversitat, tolerància, valentia, 

ecologia, naturalesa, confiança, esforç, 

generositat, solidaritat. 

 

Competències bàsiques: comunicació lingüística, digital, aprendre a aprendre, competències 

socials i cíviques, sentit d’iniciativa i esperit emprenedor, consciència i expressions culturals. 
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Pel·lícula: HAPPY FEET: TRENCANT EL GEL 
 

Fitxa tècnica - cinematogràfica 

Títol Original Happy Feet 

Títol a Espanya Happy Feet: rompiendo el hielo 

Director/a George Miller 

Guió George Miller, John Collee, Judy Morris i Warren Coleman. 

Any 2006 

País Estats Units 

Duració 108 minuts 

Repartiment Elijah Wood, Robin Williams, Brittany Murphy, Hugo Weaving, Nicole 

Kidman i Hugh Jackman. 

Sinopsi: Happy Feet explica la història de 

Mumble, un pingüí emperador que a 

diferència a la resta de la seva espècie no 

sap ni pot cantar, no obstant té una altre gran 

talent, balla. Mumble es veu exclòs per la 

resta de la colònia i decideix anar-se'n. En el 

seu camí es troba a un petit grup de 

pingüinets amb accent llatinoamericà que en 

veure la seva habilitat per al ball li agafen 

gran consideració i estima. Junts 

descobreixen un creuer que s'emporta els 

peixos i està provocant escassetat i dificultats 

als animals. A través de potenciar la seva 

habilitat el protagonista d'aquesta història 

podrà assolir els seves metes, així com 

acceptar-se i ser acceptat. 

Justificació: En protagonista d’aquesta 

història és en Mumble, un petit pingüí 

emperador el qual no encaixa dins la seva 

comunitat pel fet de no saber cantar bé. No 

obstant, tot i què no sap afinar Mumble té 

altres qualitats i virtuts que anirà descobrint i 

potenciant al llarg de la pel·lícula. 

El petit pingüí es sent refusat pel seu grup 

d’iguals i per la seva família, així que decideix 

anar-se’n a recórrer món. Lluny de casa seva 

coneixerà altres tipus de pingüins molt 

diferents a la seva espècie a la vegada que 

aprendrà el valor i la grandesa de ser un 

mateix. 

 

Activitats:  

 Abans de veure la pel·lícula: 

Una vegada introduït el film i el valor que pretenem treballar els alumnes s’agruparan: en petits 

grups (de 4 o 5 alumnes) definir els següents termes amb l’ajuda del diccionari: exclusió, 

segregació, integració, inclusió. 
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A cada grup se li assignarà un dels quatre termes i haurà de sortir a la pissarra a explicar-lo a 

la resta de la classe, a la vegada que fan un dibuix (d’un grup de persones en una determinada 

situació, per exemple a l’escola) perquè quedi més clar. 

 
 Es visualitza la pel·lícula. 

 

 Després de veure el film: 

Per grups, de cada un dels personatges expliqueu: el que vos transmet, una virtut i el que 

penseu que aporta al protagonista o al grup en general. 

 

 Què et transmet? Virtut Què aporta al protagonista (Mumble)? I al grup? 

Mumble    

Gloria    

Memphis    

Norma    

Miss Viola    

Doctor Amor    

Ramón i la resta de 

pingüins d’Adelia 

   

Noah (vell líder)    

 

A continuació s’iniciarà un debat on es posaran en comú tots les respostes i punts de vista, 

s’ha de posar especial atenció a que tots els alumnes intervinguin a l’hora d’exposar. 

Avaluació: S’avaluarà el debat, en una escala de l’1 al 3 (1 regular, 2 bé, 3 molt bé) els 

següents aspectes:  

- El nivell de participació dels diversos membres del grup. 

- Argumentació i claredat. 

- Col·laboració entre els diferents membres del mateix grup. 

- Actitud de respecte i tolerància cap a les aportacions dels demés.  
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7.4.- Unitat didàctica 

- El cinema com a eina educativa per a treballar en valors - 

 

Curs: 4t d’ESO 

 

 

Valor: Inclusió 

 

Objectius: 

 

- Valorar i respectar les diferències 

individuals. 

 

- Fomentar la inclusió de tot 

l’alumnat. 

 

- Encoratjar i estimular la capacitat de 

reflexió i el pensament crític. 

 

 

 

Per què és important treballar-lo a 

Secundària? És fonamental treballar aquest 

valor ja que respon a la diversitat  de les 

persones així com a les seves diferències 

individuals. El punt de partida de la diversitat és 

el respecte, factor molt enriquidor socialment, on 

es permet a tothom participar.  

Entenem per inclusió la manera en que el centre 

educatiu dóna resposta a la diversitat (sense 

exclusió), és a dir, a les necessitats de tots els 

alumnes. És el sistema que s’ha d’adaptar a 

l’alumnat i no viceversa. L’educació inclusiva és 

un dret per a tots i cada un dels alumnes 

independentment de les seves capacitats o 

discapacitats. Un sistema educatiu inclusiu 

promourà una societat inclusiva per a tots els seu 

membres, clau per enderrocar desigualtats. 

Continguts: 

 Conceptuals: exclusió, 

segregació, integració, inclusió. 

 Procedimentals: Introducció 

del cinema com a eina didàctica i 

font de coneixement i informació. 

 Actitudinals:  

 Fomentar el valor de la inclusió. 

Altres valors i temes que recull el film:  

Amistat, 

cooperació, 

imaginació, 

valentia, 

autoestima, 

respecte. 

 

Competències bàsiques: comunicació lingüística, digital, aprendre a aprendre, competències 

socials i cíviques, sentit d’iniciativa i esperit emprenedor, consciència i expressions culturals. 
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Pel·lícula: LA LLAR DE MISS PEREGRINE PER A NENS PECULIARS 

 
 

Fitxa tècnica - cinematogràfica 

Títol Original Miss Peregrine's Home for Peculiar Children 

Títol a Espanya El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares 

Director/a Tim Burton 

Guió Jane Goldman 

Any 2016 

País Estats Units 

Duració 127 minuts 

Repartiment Eva Green, Asa Butterfield, Ella Purnell, Chris O'Dowd, Allison Janney... 

Sinopsi: Jacob Portman és un adolescent 

de 16 anys que després de descobrir una 

sèrie de misterioses pistes decideix 

emprendre un viatge cap a una llunyana 

illa amb la finalitat de trobar l’antic orfenat 

on va créixer el seu avi Abraham. L'ancià 

va morir de manera estranya, però totes 

les seves aventures han quedat gravades 

en la memòria del seu nét.  

En aquesta misteriosa illa, Jacob troba un 

lloc màgic conegut com “la llar de Miss 

Peregrine per a nins i nines peculiars”. Allà 

hi conviuen infants i adolescents amb 

habilitats fora de les habituals, poders 

estranys i un enigmàtic passat. Tots ells 

són protegits per una guardiana màgica, 

Miss Peregrine. A mesura que el 

protagonista coneix als extraordinaris 

residents de d'aquest lloc i aprèn sobre els 

seus dons especials, també descobrirà la 

seva pròpia "peculiaritat". A més, tan 

Justificació: Els adolescents estan en una fase 

vital on construeixen la seva personalitat i poc a 

poc van definint i descobrint qui són.  

El protagonista d’aquesta pel·lícula es troba en 

aquest procés de la seva vida; tal com indica el 

títol del film, aquest viatja a un món paral·lel al 

seu on es troba amb éssers peculiars que tenen 

poders extraordinaris, a la vegada que ell va 

descobrint els seus propis. 

La pel·lícula ens mostra com cada personatge és 

únic i especial per la simple raó de ser com és i 

que si això és percebut com a positiu repercuteix 

en l’èxit i benefici de tot el grup. Tots diferents, 

cadascun amb el seu poder, cooperen per a 

vèncer al malvat de la història que els persegueix 

pel fet de ser diferents a la resta d’éssers 

ordinaris. 

Els protagonistes de la història són adolescents 

aïllats i incompresos per la societat a causa de 

tenir unes característiques (presentades en el film 
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Jacob com la resta s’hauran d’enfrontar a 

les horribles criatures que amenacen amb 

destruir-los. 

 

com a poders) distintes a la resta dels éssers 

normals. Ens convida a reflexionar sobre el 

nostre entorn i la importància de lluitar i fomentar 

la inclusió social per a tothom. 

 

Activitats:  

 Abans de veure la pel·lícula: 

Introduir el film i el valor que pretenem treballar. Individualment definiu els següents termes: 

exclusió, segregació, integració, inclusió. A continuació representeu-ho gràficament (dibuix) on 

quedi clar cada concepte. 

 

 Es visualitza la pel·lícula. 

 

 Després de veure el film: 

En petits grups (2 o 3 persones) responeu: 

A) Quin és l’objectiu dels protagonistes (nins i nines peculiars) al llarg de la pel·lícula? 

B) Creus que és positiu ser peculiar o tenir algun tret característic diferent a la resta? 

C) Tal com veiem a la pel·lícula, creus que unides les persones tenen més força? Per què? 

D) Ara que ja sabeu que és la inclusió, què en penseu? Justifiqueu la vostra resposta. 

 

A continuació es posaran en comú tots les respostes i punts de vista per grups. 

 

Avaluació: A partir d’ambdues activitats realitzades, s’avaluarà una feina individual (20% de la 

nota) i la tasca grupal (80% de la nota). 
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7.5.- Unitat didàctica 

- El cinema com a eina educativa per a treballar en valors - 

 

Curs: 1r d’ESO 

 

 

Valor: Autoestima 

 

Objectius: 

 

- Prendre consciència del propi 

autoconcepte. 

 

- Millorar l’autoestima i ajustar-la a la 

realitat. 

 

- Valorar les peculiaritats individuals de 

cada un. 

Per què és important treballar-lo a 

Secundària? L’autoestima d’una persona 

condiciona en gran mesura l’èxit personal i 

professional que aquesta arribarà a tenir en 

la seva vida. Les percepcions, els sentiments, 

els pensaments i les avaluacions que 

realitzem de nosaltres mateixos són clau pel 

nostre desenvolupament integral, és per això 

que s’ha de fomentar una autoestima i 

autoconcepte real i positiu, i en especial 

durant l’etapa de la joventut, la qual es 

reflectirà en el futur de l’estudiant i permetrà 

gaudir d’una estabilitat emocional, un equilibri 

personal i social que possibilitarà poder 

avançar i evolucionar favorablement. 

Continguts: 

 Conceptuals: Autoestima i autoconcepte. 

Causes i conseqüències d’una baixa 

autoestima. 

 Procedimentals: Aplicació del missatge 

de la pel·lícula a la vida real. Identificació 

dels prejudicis i estereotips relacionats 

amb la bellesa i el cos. 

 Actitudinals: 

 Treballar el valor de l’autoestima. 

 Adquisició d’hàbits de pensament més 

realistes i positius. 

Altres valors i temes que recull el film: 

positivitat, 

motivació, 

superació, 

cooperació, 

família, 

amor, 

valentia, 

seguretat. 
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Pel·lícula: PETITA MISS SUNSHINE 
 

Fitxa tècnica - cinematogràfica 

Títol Original Little Miss Sunshine 

Títol a Espanya Pequeña Miss Sunshine 

Director/a Jonathan Dayton i Valerie Faris 

Guió Michael Arndt 

Any 2006 

País Estats Units 

Duració 101 minuts 

Repartiment Toni Collette, Greg Kinnear, Steve Carell, Paul Dano, Abigail Breslin... 

Sinopsi: Olive és una nina de set anys que tot i 

no complir els cànons físics perfectes decideix 

presentar-se  a un certamen de bellesa. Tota la 

seva família l’acompanya en el viatge cap a 

Califòrnia i serà durant aquest trajecte que 

anirem coneixent a tots els familiars de la 

protagonista, cada un amb els seus problemes i 

debilitats. El coratge i la valentia d’Olive 

aportarà molt a la seva família i la unirà més 

que mai. 

Justificació: La pel·lícula presenta uns 

personatges que estan passant per una crisi 

amb una alta càrrega d’humor; des de l’avi, 

passant per l’oncle, la mare, el pare i el 

germà d’Olive (la protagonista de la història).  

Junts aprenen a superar les circumstàncies a 

la vegada que animen a Olive a complir un 

somni que aparentment no està fet per ella.  

A mesura que es va desenvolupant la història 

els personatges van encaminant-se i creixent, 

tant Olive com els altres protagonistes del 

film ens mostren plantejaments i situacions 

enriquidores que desperten la curiositat, el 

pensament i donen pas a la reflexió. La 

història és tant inspiradora com motivadora.  

Activitats:  

 Abans de veure la pel·lícula: 

Individualment es contestaran al quadern les següents preguntes (es pot consultar el diccionari 

si és necessari): 

1. Què és l’autoconcepte? 

2. Què és l’autoestima? 

3. Virtuts que tenc. 

4. Defectes que tenc. 
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5. Què m’agrada més de mi? 

6. Creus que series capaç d'aconseguir qualsevol cosa que et proposessis? Per què? 

7. Valora d’1 a 10 el nivell d’autoestima que creus que tens i justifiqueu. 
 

 Es visualitza la pel·lícula: 

El mateix dia que es visualitzi la pel·lícula s’entregarà el següent qüestionari per a realitzar a 

casa de manera individual i dur el pròxim dia. 

 

Indica sí o no.  

A. M’ha agradat la pel·lícula.   Sí   /   No 

B. Crec que hauria de ser més positiva perquè valc més del que penso.   Sí   /   No 

C. Penso que som massa exigent amb jo mateix/a.   Sí   /   No 

D. Crec que tinc bones qualitats.   Sí   /   No 

E. Faig les coses bé.   Sí   /   No 

F. En general tinc un bon cos.   Sí   /   No 

G. Som una persona intel·ligent.   Sí   /   No 

H. Som capaç d’aconseguir tot el que em proposi.   Sí   /   No 
 

 Després de veure el film: 

Una vegada visualitzada la pel·lícula es realitzaran agrupament de 3 o 4 persones i es 

contestaran les següents preguntes. 

- Què vos ha cridat més l’atenció de la pel·lícula? Per què? 

- Com és l’autoestima d’Olive (protagonista del film)? 

- Com afecta el nivell d’autoestima que té Olive en els seus propòsits i metes? 

- Per què és important l’autoestima?  

- Per quins factors penseu que ve condicionada? 

- Ara que heu vist la pel·lícula, penseu que aquesta manera de veure-us i valorar-vos pot 

ser errònia i hauria de millorar?  

A continuació cada grup sortirà a la pissarra i exposarà les respostes a la resta de companys i 

companyes. En acabar la exposició de cada grup la resta podrà opinar si ho desitja. 

Les preguntes s’entregaran a la persona encarregada de dirigir la sessió per a ser avaluades. 

Avaluació: Es puntuarà la realització de les activitats de manera individual. 

La primera activitat individual (representarà un 40% de la nota), el qüestionari individual es 

tindrà en compte si s’ha realitzat (20%) i l’activitat en grup (40%) es tindrà en compte 

l’argumentació. 
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7.6.- Unitat didàctica 

- El cinema com a eina educativa per a treballar en valors - 

 

Curs: 4t d’ESO 

 

 

Valor: Autoestima 

 

Objectius: 

- Fomentar la seguretat en un/a 

mateix/a. 

 

- Prendre consciència del propi 

autoconcepte. 

 

- Millorar l’autoestima i ajustar-la a la 

realitat. 

 

Per què és important treballar-lo a Secundària? 

L’autoestima d’una persona condiciona en gran 

mesura l’èxit personal i professional que aquesta 

arribarà a tenir en la seva vida. Les percepcions, 

els sentiments, els pensaments i les avaluacions 

que realitzem de nosaltres mateixos són clau pel 

nostre desenvolupament integral, és per això que 

s’ha de fomentar una autoestima i autoconcepte 

real i positiu, i en especial durant l’etapa de la 

joventut, la qual es reflectirà en el futur de 

l’estudiant i permetrà gaudir d’una estabilitat 

emocional, un equilibri personal i social que 

possibilitarà poder avançar i evolucionar 

favorablement. 

Continguts: 

 Conceptuals: Autoestima i 

autoconcepte. Causes i 

conseqüències d’una baixa 

autoestima. 

 Procedimentals: Identificació de 

prejudicis i estereotips relacionats 

amb la bellesa i el cos. 

 Actitudinals: 

 Treballar el valor de l’autoestima. 

 Adquisició d’hàbits de pensament 

més realistes i positius. 

Altres valors i temes que recull el film: 

feminisme, bullying, drogues, família, amistat, 

amor, valentia, assassinat, masclisme, poder, 

justícia, coratge, egocentrisme. 
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Pel·lícula: LA MODISTA 
 

Fitxa tècnica - cinematogràfica 

Títol Original The Dressmaker 

Títol a Espanya La Modista 

Directora Jocelyn Moorhouse 

Guió Jocelyn Moorhouse 

Any 2015 

País Austràlia 

Duració 118 minuts 

Repartiment Kate Winslet, Liam Hemsworth, Sarah Snook, Hugo Weaving, Judy 

Davis, Caroline Goodall, Kerry Fox. 

Sinopsi: Tinny, una famosa modista, 

decideix tornar al poble on va néixer 

després de molts anys, amb l’objectiu de 

retrobar-se amb la seva manera, aclarir les 

seves vivències de la infància i venjar-se 

de tots aquelles que li van fer mal. 

La protagonista transformarà a les dones 

del poble a la vegada que va duent a 

terme la seva venjança. 

Justificació: El fet de que la protagonista retorni al 

seu poble després de tants d’anys reflecteix la 

diferència i tradició entre ella i la resta de dones. 

Dins una societat patriarcal, Tinny seguirà fidel a 

ella mateixa i ajudarà a la resta de dones a 

empoderar-se i evolucionar. No obstant, es trobarà 

envoltada de dificultats i prejudicis que enfora 

d’enfonsar-la la faran més forta i poderosa. 

Activitats:  

 Abans de veure la pel·lícula: 

Individualment es contestaran al quadern les següents preguntes (es pot consultar el diccionari 

si és necessari): 

8. Què és l’autoconcepte? 

9. Què és l’autoestima? 

10. Virtuts que tenc. 

11. Defectes que tenc. 

12. Què m’agrada més de mi? 

13. Creus que series capaç d'aconseguir qualsevol cosa que et proposessis? Per què? 

14. Valora d’1 a 10 el nivell d’autoestima que creus que tens i justifiqueu. 

 

 Es visualitza la pel·lícula: 
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El mateix dia que es visualitzi la pel·lícula s’entregarà el següent qüestionari per a realitzar a 

casa de manera individual i dur el pròxim dia. 

 
Indica sí o no.  

A. M’ha agradat la pel·lícula.   Sí   /   No 

B. Crec que hauria de ser més positiva perquè valc més del que penso.   Sí   /   No 

C. Penso que som massa exigent amb jo mateix/a.   Sí   /   No 

D. Crec que tinc bones qualitats.   Sí   /   No 

E. Faig les coses bé.   Sí   /   No 

F. En general tinc un bon cos.   Sí   /   No 

G. Som una persona intel·ligent.   Sí   /   No 

H. Som capaç d’aconseguir tot el que em proposi.   Sí   /   No 

 

 Després de veure el film: 

Una vegada visualitzada la pel·lícula els estudiants es posaran en parelles i es contestaran les 

següents preguntes. 

- Què vos ha cridat més l’atenció de la pel·lícula? Per què? 

- Com és l’autoestima de Tilly (protagonista del film)? 

- Com afecta el nivell d’autoestima que té Tilly en els seus propòsits i metes? 

- Per què és important l’autoestima?  

- Per quins factors penseu que ve condicionada? 

- Ara que heu vist la pel·lícula, penseu que aquesta manera de veure-us i valorar-vos pot 

ser errònia i hauria de millorar?  

 

Després, s’ajuntaran en grups de dues parelles i es durà a terme una coavaluació; que és una 

tècnica d’aprenentatge basada en la col·laboració, el la qual l’alumne avalua el treball dels seus 

companys i companyes mentre que aquests avaluen el seu treball. En aquest cas serà una 

parella que avaluarà a l’altre i viceversa.  

 
A continuació cada parella sortirà a la pissarra i exposarà les respostes a la resta. En acabar la 

exposició les altres parelles podran opinar si ho desitgen. 

Les preguntes s’entregaran a la persona encarregada de dirigir la sessió per a ser avaluades. 

 

Avaluació: S’avaluaran les dues tasques individuals i es tindrà en compte la coavaluació 

realitzada en parelles. 
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7.7.- Unitat didàctica 

- El cinema com a eina educativa per a treballar en valors - 

Curs: 1r d’ESO Valor: Feminisme 

 

Objectius: 

 

- Prevenir la violència de gènere. 

 

- Estimular comportaments de 

respecte. 

 

- Exposar conductes i actituds 

feministes per a fomentar la igualtat. 

 

 

Per què és important treballar-lo a Secundària? 

Conscienciar i fomentar el moviment feminista dins 

els centres educatius és molt important i necessari 

a causa de la tradició masclista i patriarcal que 

portem arrossegant des de fa tants anys, en la que 

l’home té el poder i possibilitats d’èxit, mentre que 

la dona es veu reduïda en drets, opcions de futur i 

representacions en càrrecs de lideratge a nivell 

social. 

El feminisme defensa que les persones 

independentment del seu sexe tinguin els mateixos 

drets i les mateixes obligacions. Es pretén eliminar 

les imposicions i rols de gènere, així com les 

diferències socials i econòmiques entre homes i 

dones, que tant limiten la vida de les dones. 

Suprimir per complet la discriminació, violència i 

explotació cap a dones i nines d’arreu del món. 

Continguts: 

 Conceptuals: feminisme, 

masclisme, femellisme, misogínia. 

 Procedimentals: Identificació 

de les causes del caràcter de la 

protagonista. Adquisició de l’habilitat 

per a reconèixer conductes 

masclistes. Exposició del missatge 

positiu de la pel·lícula. 

 Actitudinals:  

 Fomentar el feminisme com a valor. 

Altres valors i temes que recull el film: valentia, 

empatia, lluita, persistència, amistat, amor, família, 

abús, traïció, col·laboració, sacrifici, cooperació, 

naturalesa, medi ambient, esperança, equilibri, 

encoratjament, iniciativa, equitat, pau. 

Competències bàsiques: comunicació lingüística, digital, aprendre a aprendre, competències 

socials i cíviques, sentit d’iniciativa i esperit emprenedor, consciència i expressions culturals. 
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Pel·lícula: MALÈFICA 

 

 

Fitxa tècnica - cinematogràfica 

Títol Original Maleficent 

Títol a Espanya Maléfica 

Director Robert Stromberg 

Guió Linda Woolverton 

Any 2014 

País Estats Units 

Duració 97 minuts 

Repartiment Angelina Jolie, Elle Fanning, Sharlto Copley, Sam Riley, Imelda 

Staunton, Juno Temple, Lesley Manville, Hannah New. 

Sinopsi: Malèfica és una fada lliure que 

viu en un regne màgic i feminista, el qual 

governa. S'enamora d'un jove, un 

camperol que pertany al món humà i 

governats pels homes. 

Després guanyar-se la seva confiança el 

jove la traeix i abusa d’ella, tallant-li les 

seves ales les quals aparentment són les 

que li aporten a aquesta el poder. 

Ella es converteix en una bruixa malvada, 

que maleeix a la filla d’aquest jove que ara 

és el nou rei. El personatge de Malèfica 

evoluciona i va tornant a recuperar la seva 

essència, salvant el regnat, destronant al 

dolent del rei i aconseguint la pau i el 

lideratge. 

Justificació: Aquesta nova adaptació de la 

història de Malèfica dóna un gir a la trama i als 

prototips romàntics inculcats en la majoria de films 

de la factoria Disney. Tal com vàren fer a la 

pel·lícula “Brave”, els creadors de Disney envien 

als prínceps a un plànol secundari i posen el focus 

en les relacions entre les dones, donant-les a la fi 

un protagonisme important i real dins la història. 

La princesa ja no necessita un príncep que la vagi 

a rescatar, es pot salvar sola i aconseguir per ella 

mateixa tot el que es proposi. S’esfumen les 

enveges, la gelosia, la possessió i el masclisme. 

Aquesta cop triomfa un amor, més real i fort que 

qualsevol altre sorgit de mites romàntics, ja no és 

de parella dels enamorats, sinó l’amor parental i 

fraternal, és a dir, el relacionat amb la família. 
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Activitats:  

 Abans de veure la pel·lícula: 

Una vegada introduït el film i el valor que pretenem treballar, s’indicarà la tasca que s’haurà de 

realitzar en petits grups (quatre persones). 

 

Escriviu la definició dels següents mots, podeu ajudar-vos del diccionari. 

Masclisme (machismo), femellisme (hembrismo), misogínia i feminisme.  

 
En acabar, es corregirà en veu alta i es demanarà si algú té dubtes del que significa cada 

concepte. A més, un cop definits els conceptes es pot explicar el terme “feminazi” amb la 

finalitat de que entenguin amb quin objectiu s’ha creat (de manera informal) aquesta paraula i 

deixin d’emprar-la.  

 
 Es visualitza la pel·lícula. 

 
 Després de veure el film: 

Per grups de quatre o cinc persones contesteu les següents preguntes i justifiques la vostres 

respostes: 

- Malèfica, com ha arribat a ser una vilana (villana)? 

- Com és el regnat de malèfica abans de que li facin mal i li tallin les ales? 

- Com és el món dels homes? Qui governa? 

- Quin paper tenen les dones en el món del homes? Què fan? 

- Quines situacions de violència identifiques en la història? 

- Juga un paper important el rei? 

- És necessari el príncep en la història?  

- Què t’ha sorprès d’aquesta versió de conte de fades de la resta que acostumem a veure? 

- Consideres que és una història feminista? Per què? 

- T’ha resultat enriquidora la pel·lícula? T’ha fet reflexionar? Raona la teva resposta. 

 
Una vegada contestades les qüestions, es llegirà una pregunta i cada grup exposarà les seves 

respostes, i així successivament amb totes. 

Avaluació: S’avaluarà per grups el nivell de participació, nivell de respecte i tolerància referent 

a la opinió de la resta, i el nivell d’argumentació i anàlisi. S’indicarà el nivell: baix, bo o alt. 
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7.8.- Unitat didàctica 

- El cinema com a eina educativa per a treballar en valors - 

Curs: 4t d’ESO Valor: Feminisme 

 

Objectius: 

 

- Promoure la sensibilització en la 

igualtat de gènere. 

 

- Conscienciar per a prevenir i 

intervenir en la violència de gènere. 

 

- Exposar conductes i actituds 

feministes per a fomentar la igualtat. 

 

 

Per què és important treballar-lo a Secundària? 

Conscienciar i fomentar el moviment feminista dins 

els centres educatius és molt important i necessari 

a causa de la tradició masclista i patriarcal que 

portem arrossegant des de fa tants anys, en la que 

l’home té el poder i possibilitats d’èxit, mentre que 

la dona es veu reduïda en drets, opcions de futur i 

representacions en càrrecs de lideratge a nivell 

social. 

El feminisme defensa que les persones 

independentment del seu sexe tinguin els mateixos 

drets i les mateixes obligacions. Es pretén eliminar 

les imposicions i rols de gènere, així com les 

diferències socials i econòmiques entre homes i 

dones, que tant limiten la vida de les dones. 

Suprimir per complet la discriminació, violència i 

explotació cap a dones i nines d’arreu del món. 

Continguts: 

 Conceptuals: feminisme, 

masclisme, femellisme, misogínia. 

 Procedimentals: Identificació 

dels canvis en el rol femení i en la 

societat. 

 Actitudinals:  

 Fomentar el feminisme com a valor. 

Altres valors i temes que recull el film: amistat, 

cooperació, valentia, esperit crític, iniciativa, 

coratge, amor, cultura, educació, tradició, igualtat, 

discriminació. 

Competències bàsiques: comunicació lingüística, digital, aprendre a aprendre, competències 

socials i cíviques, sentit d’iniciativa i esperit emprenedor, consciència i expressions culturals. 
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Pel·lícula: EL SOMRIURE DE LA MONA LISA 
 

Fitxa tècnica - cinematogràfica 

Títol Original Mona Lisa Smile 

Títol a Espanya La sonrisa de Mona Lisa 

Director Mike Newell 

Guió Lawrence Konner, Mark Rosenthal 

Any 2003 

País Estats Units 

Duració 117 minuts 

Repartiment Julia Roberts, Kirsten Dunst, Julia Stiles, Maggie Gyllenhaal i Marcia Gay 

Harden. 

Sinopsi: La pel·lícula reflecteix el paper de 

la dona dins el sistema educatiu en els 

anys 50 a Estats Units, com a professora i 

com a alumna, en un context històric on la 

única i màxima aspiració per la gran 

majoria de dones era casar-se i formar una 

família, deixant tota la resta de costat. 

Una jove professora d’art es contractada 

en una escola on hi estudien les ments 

femenines més brillants. No obstant, tot 

d’una descobrirà que el centre els hi 

inculca una ideologia i uns valors 

tradicionals basats en el conformisme i el 

masclisme. Per aquesta jove feminista 

suposarà un repte seguir dins el centre 

educatiu que poc a poc va rebutjant-la, a la 

vegada que transformarà l’entorn i a les 

estudiants amb la seva visió de la vida i de 

la societat. 

Justificació: Qüestionar-nos la realitat que ens 

envolta i les tradicions és essencial  a l’hora de 

créixer com a persones i membres d’una societat. 

La protagonista d’aquesta història arriba a la vida 

de les destacades estudiants com una professora 

d’art i els hi presenta una altra perspectiva del que 

s’espera d’elles socialment, una alternativa, altra 

manera d’enfocar la vida com a dones on poden 

ser les protagonista i no hauran de dependre de 

ningú. 

La pel·lícula transcorre en una època i en una 

societat patriarcal on la dona queda reclosa a les 

feines de la casa i els fills, abandonant la seva vida 

acadèmica i laboral. 

A les estudiants del film se les ha educat amb la 

l’aspiració de vida del matrimoni i de tenir fills, 

sense deixar-les pràcticament elecció, ja que les 

que no volen seguir aquest camí són tractades 

com a rares i excloses socialment. 
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Activitats:  

 Abans de veure la pel·lícula: 

Una vegada introduït el film i el valor que pretenem treballar, s’indicarà la tasca que s’haurà de 

realitzar en petits grups (quatre persones). 

 

Escriviu la definició dels següents mots, podeu ajudar-vos del diccionari: 

Masclisme (machismo), femellisme (hembrismo), misogínia i feminisme.  

  
En acabar, es corregirà en veu alta i es demanarà si algú té dubtes del que significa cada 

concepte. A més, un cop definits els conceptes es pot explicar el terme “feminazi” amb la 

finalitat de que entenguin amb quin objectiu s’ha creat (de manera informal) aquesta paraula i 

deixin d’emprar-la.  

 

 Es visualitza la pel·lícula. 

 Després de veure el film: 

 

Per grups de quatre o cinc persones contesteu les següents preguntes i justifiques la vostres 

respostes: 

- Quin paper té la dona en la època en la que es desenvolupa la pel·lícula?  

El fet de que la professora canviï la metodologia en la segons classe (en la primera s’ho 

sabien tot i recitaven exactament de memòria sense pensar ni crear res nou), fa que les 

estudiants hagin de pensar i replantejar-se certes qüestions en les que no havien hagut de 

pensar abans. Ella lis dóna veu.  

- Quin impacte té aquest fet a l’hora de que elles puguin canviar la seva visió de la seva vida? 

- Quines estudiants o protagonistes estan considerades rares en el film? Per què? 

- Creus que hi ha moltes diferències a l’hora de pensar i concebre la realitat femenina des de 

l’època de la pel·lícula a l’actual? 

- Esmenta una escena que t’hagi cridat l’atenció i explica per què? 

- Creus que és una pel·lícula feminista? Per què? 

- Per què creus que és necessari el feminisme per a la societat? 

- El feminisme és un tema exclusiu de les dones o bé és necessari la implicació d’ambdós 

sexes, és a dir, de persones feministes en la societat? 

Una vegada contestades les qüestions, es llegirà una pregunta i cada grup exposarà les seves 

respostes, i així successivament amb totes. 

Avaluació: S’avaluarà per grups el nivell de participació, nivell de respecte i tolerància referent 

a la opinió de la resta, i el nivell d’argumentació i anàlisi. S’indicarà el nivell: baix, bo o alt. 
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7.9.- Unitat didàctica 

- El cinema com a eina educativa per a treballar en valors - 

Curs: 1r d’ESO Valor: Cooperació 

Objectius: 

- Impulsar conductes cooperatives 

envers competitives. 

 

- Aprendre a treballar de forma creativa, 

responsable i cooperativa. 

 

- Valorar als altres, reconèixer i apreciar 

les seves virtuts. 

 

- Apreciar l’esforç i la motivació dels 

companys i companyes. 

 

Per què és important treballar-lo a 

Secundària? L’aprenentatge cooperatiu 

representa la unió de dos o més subjectes amb 

la finalitat d’assolir un objectiu o meta en comú. 

El que duem a terme personalment no només 

ens beneficia a nosaltres individualment sinó 

que és positiu per a tot el grup. Cooperar 

consisteix en aconseguir un objectiu compartit 

per varis membres. D’aquesta manera, i d’aquí 

la importància de treballar aquest valor dins 

l’aula, la cooperació es presenta com un 

desafiament  a l’individualisme, tant present a 

les aules de secundària i a la societat actual. 

Continguts: 

 Conceptuals: Cooperar. Cooperació 

versus competició. El treball en equip. La 

importància de la constància per aconseguir 

l’èxit. 

 Procedimentals: Reflexió sobre la 

importància de la comunicació i de la 

organització. Reflexió sobre lo fonamental 

que és assumir responsabilitats en benefici 

del grup. 

 Actitudinals: 

 Treballar el valor de la cooperació. 

 Presa de consciència de la importància 
i els beneficis de treballar en equip.  

 Valoració de la grandesa de la 
cooperació. 

Altres valors i temes que recull el film:              

                                amistat, 

família, 

animals, 

medi ambient, 

naturalesa, 

col·laboració, 

consum, 

valentia. 

Competències bàsiques: comunicació lingüística, digital, aprendre a aprendre, competències 

socials i cíviques, sentit d’iniciativa i esperit emprenedor, consciència i expressions culturals. 
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Pel·lícula: CHICKEN RUN, EVASIÓ A LA GRANJA 

Fitxa tècnica - cinematogràfica 

Títol Original Chicken Run 

Títol a Espanya Chicken Run: Evasión en la granja 

Director/a Nick Park i Peter Lord 

Guió Karey Kirkpatrick 

Any 2000 

País Regne Unit 

Duració 81 minuts 

Repartiment Julia Sawalha, Mel Gibson, Miranda Richardson, Jane Horrocks i 

Benjamin Whitrow. 
 

Sinopsi: Aquesta pel·lícula ens mostra a un 

grup de gallines que viuen en una granja 

anglesa en unes condicions terrorífiques i 

d’explotació. Aquest grup d’animals ha 

intentat fugir de la granja sense èxit vàries 

vegades, ja que no són feliços perquè només 

se les utilitza per a posar ous i després se les 

executa per a menjar-les.   

Hauran de unir-se i treballar juntes per a 

poder escapar. 

 

 

 

 

Justificació: Per a poder tenir èxit en la seva 

missió de fugida aquest grup de gallines s’haurà 

d’aliar, organitzar i comunicar amb altres 

animals que conviuen a la granja. Cooperant els 

uns amb els altres podran assolir el seu objectiu 

de ser lliures.  

La importància de treballar en grup i de utilitzar 

les qualitats pròpies de cada un són clau en 

aquesta història. 

En aquesta pel·lícula es veu clar el valor de la 

cooperació per a l’èxit de tots els membres de la 

comunitat, que tot i que està representat per 

gallines, l’exemple és molt real i se’n pot 

aprendre força coses; des de com s’organitzen, 

els valors que tenen, el respecte i tolerància, 

com es comuniquen entre elles, etc. 
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Activitats:  

 Abans de veure la pel·lícula: 

Una vegada introduït el film i el valor que pretenem treballar, els alumnes anotaran al quadern i 

llegiran de manera individual aquestes frases i escriuran el que els hi transmeten: 

 
- “La unió fa la força”. 

 
- ”Tothom parla de pau però ningú educa per a la pau. La gent educa per a la 

competència, i la competència és el principi de qualsevol guerra. Quan eduquem per 

cooperar i ser solidaris amb els altres, aquest dia estarem educant per a la pau” (Maria 

Montessori). 

 
 Es visualitza la pel·lícula. 

 
 Després de veure el film: 

En grups petits contestaran les següents preguntes les qual després s’aniran comentant amb la 

resta de la classe, posant-ho en comú amb un debat. 

- Quina és la funció de les gallines a la granja? 

- Per què volen escapar les gallines? 

- Què representa per elles fugir de la granja? 

- Qui lidera el pla de fuga? 

- Com s’organitzen? 

- Com aconsegueixen escapar? 

- Comenteu alguna escena que vos hagi agradat especialment de la pel·lícula. 

- Vos ha agradat la pel·lícula? Creeu que heu après? 

- Per acabar relacioneu la frase “la unió fa la força” amb la trama de la pel·lícula i el valor 

que hem treballat, la cooperació. 

 

Avaluació: S’avaluarà per grups el nivell de participació, nivell de respecte i tolerància referent 

a la opinió de la resta, i el nivell d’argumentació i anàlisi. S’indicarà el nivell: baix, bo o alt. 

 
La qualificació serà grupal no individual. 
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7.10.- Unitat didàctica 

- El cinema com a eina educativa per a treballar en valors - 

Curs: 4t d’ESO Valor: Cooperació 

 

Objectius: 

- Impulsar conductes cooperatives envers 

competitives. 

 

- Aprendre a treballar de forma creativa, 

responsable i cooperativa. 

 

- Valorar als altres, reconèixer i apreciar 

les seves virtuts. 

 

- Apreciar l’esforç i la motivació dels 

companys i companyes. 

 

Per què és important treballar-lo a 

Secundària? L’aprenentatge cooperatiu 

representa la unió de dos o més subjectes 

amb la finalitat d’assolir un objectiu o meta en 

comú. El que duem a terme personalment no 

només ens beneficia a nosaltres 

individualment sinó que és positiu per a tot el 

grup. Cooperar consisteix en aconseguir un 

objectiu compartit per varis membres. 

D’aquesta manera, i d’aquí la importància de 

treballar aquest valor dins l’aula, la cooperació 

es presenta com un desafiament  a 

l’individualisme, tant present a les aules de 

secundària i a la societat actual. 

Continguts: 

Conceptuals: Cooperar. Cooperació versus 

competició. El treball en equip. La importància 

de la constància per aconseguir l’èxit. 

Procedimentals: Reflexió sobre la importància 

de la comunicació i de la organització. 

Reflexió sobre lo fonamental que és assumir 

responsabilitats en benefici del grup. 

Actitudinals: 

 Treballar el valor de la cooperació. 

 Presa de consciència de la importància i 
els beneficis de treballar en equip.  

 Valoració de la grandesa de la 
cooperació. 

Altres valors i temes que recull el film: 

negociació, 

amor, 

poder, 

justícia, 

joc, 

respecte, 

estratègia, 

col·laboració, 

assertivitat, 

planificació, 

organització, 

jerarquia. 

Competències bàsiques: comunicació lingüística, digital, aprendre a aprendre, competències 

socials i cíviques, sentit d’iniciativa i esperit emprenedor, consciència i expressions culturals. 
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Pel·lícula: OCEAN’S ELEVEN 

 

 

Fitxa tècnica - cinematogràfica 

Títol Original Ocean's Eleven 

Títol a Espanya Ocean's Eleven (Hagan Juego) o La gran estafa 

Director/a Steven Soderbergh 

Guió Ted Griffin 

Any 2001 

País Estats Units 

Duració 117 minuts 

Repartiment George Clooney, Julia Roberts, Matt Damon, Andy García, Brad Pitt, 

Casey Affleck, Scott Caan, Elliott Gould, Bernie Mac, Carl Reiner... 

Sinopsi: Danny Ocean és un lladre que acaba 

de sortir de la presó i ja està planejant el seu 

pròxim delicte. Té en ment l’obejctiu de 

realitzar el major atracament de casinos de la 

història. 

Per aconseguir-jo haurà d’ajuntar un equip de 

onze persones, les millors en el seu camp. No 

obstant, al llarg del camí es trobarà amb 

problemes inesperats, com per exemple que 

l’amo dels casinos més poderosos és la 

parella actual de la seva exdona. 

 

Justificació: Cada personatge té unes virtuts i 

qualitats individuals específiques necessàries 

per a l’èxit de tot el grup. El fet de saber-se 

comunicar i organitzar garantirà l’èxit dels 

protagonistes del film. 

Els film ens exposa la idea de que tots tenim 

les nostres capacitats que no sempre 

coincideixen amb les dels altres i per aquesta 

raó som únics, la diversitat ens enriqueix a 

nivell personal i social. 

Activitats:  

 Abans de veure la pel·lícula: 

S’iniciarà la sessió introduint el film i el valor que pretenem treballar, els alumnes anotaran al 

quadern i llegiran de manera individual aquestes frases i escriuran el que els hi transmeten: 

 

- “La unió fa la força”. 

 

- ”Tothom parla de pau però ningú educa per a la pau. La gent educa per a la 

competència, i la competència és el principi de qualsevol guerra. Quan eduquem per 
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cooperar i ser solidaris amb els altres, aquest dia estarem educant per a la pau” (Maria 

Montessori). 

 

 Es visualitza la pel·lícula. 

 

 Després de veure el film: 

Per grups de quatre o cinc persones realitzeu les següents tasques: 

1. Realitzeu una taula on hi apareguin els principals protagonistes, el rol que duen a terme 

dins la història i trets característics (personalitat, vestimenta). 

2. Què és el que fa Danny com a líder? 

3. En que es basa Danny a l’hora de seleccionar els membres del grup de treball? 

4. Com els convenç i els motiva? 

5. Esmenta tres personatges que t’hagin cridat l’atenció i explica perquè. 

6. Estan organitzats els protagonistes de la pel·lícula? Es saben comunicar bé? 

7. Què representa la cooperació a aquesta pel·lícula? 

8. Explica l’afirmació “la unió fa la força” i relacioneu-ho amb el film. 

9. Què destacaríeu del film? Vos ha resultat enriquidora? 

 

Es realitzarà un debat on es posaran en comú per grups totes les respostes. 

 

Avaluació: S’avaluarà per grups el nivell de participació, nivell de respecte i tolerància referent 

a la opinió de la resta, i el nivell d’argumentació i anàlisi. S’indicarà el nivell: baix, bo o alt. 

 

La qualificació serà grupal, no individual. 
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7.11.- Unitat didàctica 

- El cinema com a eina educativa per a treballar en valors - 

Curs: 1r d’ESO Valor: Respecte 

 

Objectius: 

 

- Cuidar la nostra conducta per no ferir 

als altres. 

 

- Aprendre a expressar opinions i judicis 

de manera assertiva. 

 

- Estimular actituds de respecte i 

coherència que eliminin el bullying. 

 

Per què és important treballar-lo a 

Secundària?  

El fet de treballar el valor del respecte engloba 

que se’n treballin altres com són la tolerància, 

l’empatia, la inclusió o la igualtat entre d’altres, 

ja que es produeix un procés de sensibilització 

i atenció cap als demés.  

Si aprenem a ser persones respectuoses dins 

els centres educatius també ho serem en un 

futur pròxim com a membres de la societat, per 

això educar i fomentar el respecte és clau per 

a tothom i en especial per a l’alumnat de 

secundària que està coneixent i definint qui 

són. 

En concret aquesta unitat didàctica es 

focalitzarà en supressió del bullying. 

Continguts: 

 Conceptuals: Bullying. 

 Procedimentals: Observació de 

conductes d’assajament escolar. 

Identificar missatges de la pel·lícula a 

través de frases de la mateixa. Escolta i 

respecte de les aportacions dels demés. 

 Actitudinals:  

 Fomentar el valor del respecte. 

 Valorar un bon clima de convivència 

dins el centre educatiu. 

Altres valors i temes que recull el film: 

Bullying, tolerància, cultura, persistència, 

motivació, autoestima, amor, amistat, lluita, 

família, cooperació, valentia, treball. 

Competències bàsiques: comunicació lingüística, digital, aprendre a aprendre, competències 

socials i cíviques, sentit d’iniciativa i esperit emprenedor, consciència i expressions culturals. 
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Pel·lícula: KARATE KID 

 

 

Fitxa tècnica - cinematogràfica 

Títol Original The Karate Kid 

Títol a Espanya Karate Kid 

Director/a Harald Zwart 

Guió Christopher Murphey 

Any 2010 

País Estats Units 

Duració 140 min. 

Repartiment Jaden Smith, Jackie Chan, Taraji P. Henson, Wenwen Han, Rongguang 

Yu, Zhensu Wu... 

Sinopsi: Dre Parker és un noi de Detroit que 

per qüestions laborals de la seva mare s’acaba 

de mudar a Pequín amb ella. El protagonista 

està molt enfadat amb aquest canvi i 

experimenta moltes dificultats a l’hora 

d’adaptar-se a la nova situació, no té amics i 

quasi no coneix a ningú. 

A causa de les diferències culturals i la 

competitivitat d’alguns companys Dre comença 

a sofrir assetjament escolar per part d’un grup 

d’al·lots que practiquen arts marcials. Haurà 

de recórrer a l’ajuda del seu veí i antic mestre 

de Kun Fu el senyor Han per poder resoldre la 

situació i presentar-se al campionat més 

important de Kun Fu del país. 

Justificació: Amb el bullying com a punt de 

central de la trama, al llarg de la pel·lícula 

també es mostren altres aspectes rellevants 

en el món educatiu com són el respecte, 

l’empatia, la cooperació, la incorporació 

tardana i les diferències culturals entre 

l’alumnat, etc. 

La capacitat d’adaptar-se al canvi, a un nou 

entorn social i cultural és molt important i clau 

pel desenvolupament integral dels alumnes.  

La història mostra dificultats i les converteix en 

reptes. Resulta motivadora i ens ensenya que 

a partir del treball, la paciència, l’esforç, la 

valentia i la persistència podrem aconseguir tot 

allò que ens proposem. 

Activitats:  

 Abans de veure la pel·lícula: 

Introducció del film i el valor que pretenem treballar, els alumnes definiran en petits grups el 

concepte de Bullying i per quines raons succeeix. També poden posar algun exemple. 
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 Es visualitza la pel·lícula. 

 

 Després de veure el film: 

En grups de 3-4 persones debatran i contestaran les següents frases de la pel·lícula;  

Com interpreteu aquestes frases que apareixen en la pel·lícula? És a dir, quin significat tenen 

per a vosaltres? Recordes qui i quan les diuen? 

➼ “La mejor pelea es la que se evita”. 

➼ “Estar quieto y no hacer nada son dos cosas muy diferentes”. 

➼ “Solo hay una persona a la que necesitas aprender a controlar”. 

➼ “La vida nos derribará, pero podemos elegir ponernos de nuevo en pie”. 

 

Una vegada contestades les preguntes es llegiran les respostes, pregunta per pregunta i cada 

grup aportarà i argumentarà el que ha escrit. 

 

A continuació i de manera individual es realitzarà una autoavaluació a través d’un qüestionari, 

que conté els següents apartats i s’haurà de senyalitzar amb una X l’opció que es desitgi: 

 

 Molt poc Poc Bastant Molt 

M’agrada escoltar i posar atenció quan m’expliquen alguna cosa.     

Afavoreixo actituds inclusives amb els demés.     

Accepto idees i consells dels meus companys i companyes.     

Quan observo una situació de violència o injustícia actuo i no miro cap a 

una altra banda com si no ho hagués vist. 

    

Tinc paciència i som tolerant amb la resta de persones.     

Actuo racionalment i no impulsivament.     

Respecto els meus companys i companyes. 

 

    

 

Avaluació: A l’hora d’avaluar es tindrà en compte una part grupal (l’argumentació de les 

respostes i el debat) que representarà un 50% de la nota i l’autoavaluació, que com indica la 

paraula és individual i també contarà un 50%. 

 

La nota serà per estudiant i no grupal. 
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7.12.- Unitat didàctica 

- El cinema com a eina educativa per a treballar en valors - 

Curs: 4t d’ESO Valor: Respecte 

Objectius: 

- Cuidar la nostra conducta 

per no ferir als altres. 

- Aprendre a expressar 

emocions, opinions i 

judicis de manera 

assertiva. 

- Estimular actituds de 

respecte i coherència que 

eliminin el bullying. 

Per què és important treballar-lo a Secundària?  

El fet de treballar el valor del respecte engloba que se’n 

treballin altres com són la tolerància, l’empatia, la inclusió o la 

igualtat entre d’altres, ja que es produeix un procés de 

sensibilització i atenció cap als demés.  

Si aprenem a ser persones respectuoses dins els centres 

educatius també ho serem en un futur pròxim com a membres 

de la societat, per això educar i fomentar el respecte és clau 

per a tothom i en especial per a l’alumnat de secundària que 

està coneixent i definint qui són. 

En concret aquesta unitat didàctica es focalitzarà en supressió 

del bullying. 

Continguts: 

 Conceptuals: 

Bullying. 

 Procedimentals 

Relació d’objectes i 

personatges de la pel·lícula. 

Observació de conductes 

d’assajament escolar. 

 Actitudinals:  

 Fomentar el valor del 

respecte. 

 Valorar un bon clima de 

convivència dins el 

centre educatiu. 

Altres valors i temes que recull el film:  

Bullying, 

tolerància, 

cultura, 

persistència, 

motivació, 

autoestima, 

amor, 

amistat, 

assetjament escolar, 

lluita, 

família, 

emocions. 

Competències bàsiques: comunicació lingüística, digital, aprendre a aprendre, competències 

socials i cíviques, sentit d’iniciativa i esperit emprenedor, consciència i expressions culturals. 
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Pel·lícula: THE KID (EL NOI) 

 

 

Fitxa tècnica - cinematogràfica 

Títol Original The Kid 

Títol a Espanya The Kid (El Chico) 

Director/a Jon Turteltaub 

Guió Audrey Wells 

Any 2000 

País Estats Units 

Duració 105 minuts 

Repartiment Bruce Willis, Spencer Breslin, with Emily Mortimer, Lily Tomlin, Chi 

McBride. 

Sinopsi: Russ Durtiz és un 

home ric i de molt d’èxit que es 

dedica a la consultoria 

d’imatge. Un dia apareix en el 

seu jardí un noi que resulta ser 

ell quan tenia vuit anys. 

El xicot no està gens content 

de veure amb el que s’ha 

convertit. Russ adult haurà de 

treballar i reviure aspectes del 

seu passat, a la vegada que el 

Russ nin li recorda com era, 

quins eren els seus somnis i 

experiències que va viure quan 

era petit. 

 

Justificació: Un sèrie d’esdeveniments ocorreguts durant la 

infantesa del protagonista, els quals no han estat treballats mai 

han condicionat tota la seva vida i l’han convertit en una 

persona freda, distant i calculadora. Tot i el seu nivell alt d’èxit 

professional, el protagonista és una persona egocèntrica i 

desagradable, que mai mostra els seus sentiments. 

El fet de que s’hagi retrobat amb un noi que és ell amb vuit 

anys farà que Russ s’hagi de replantejar perquè és com és i 

perquè va deixar de fer moltes coses que li agradaven, en quin 

moment va començar a desenvolupar tics i a deixar 

d’expressar les seves emocions, entre d’altres temes 

rellevants. És una pel·lícula molt rica en plantejaments i 

autoqüestionaments adient per a treballar en una etapa com 

és l’adolescència. 
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Activitats:  

 Abans de veure la pel·lícula: 

Introduir el film i el valor que pretenem treballar. De manera individual realitzar una redacció on 

s’ha de definir el concepte de Bullying, explicar per quines raons pensem que succeeix i com 

creiem que es podria evitar (també poden posar algun exemple). 

 

 Es visualitza la pel·lícula. 

 

 Després de veure el film: 

Formeu grups de cinc persones i expliqueu per escrit la relació dels següents conceptes d’acord 

amb l’argument de la pel·lícula que acabeu de visualitzar: 

Diners i èxit professional   fracàs personal. 

                Nin (personatge d’ell quan té vuit anys)   infantesa trista. 

             Avioneta  el temps. 

                 Infància   innocència. 

    Compartir sentiments   llibertat i felicitat. 

 

Una vegada acabada l’activitat de redactar, cada grup haurà de sortir a la pissarra a explicar la 

relació entre dos dels concepte de l’exercici anterior. Una vegada exposada la seva explicació la 

resta de grups podrà de comentar i afegir el que vegi adient, iniciant un petit debat. 

Un cop finalitzat el debat, s’entregaran les activitats a la persona encarregada de conduir la 

sessió. 

 

Avaluació:  

Cada alumne tindrà dues notes, una individual i una grupal: 

- Per un costat l’activitat prèvia a la visualització, la redacció, s’avaluarà i serà la nota 

individual, puntuarà l’expressió escrita i la coherència del text. 

- Per l’altre costat, s’avaluarà per grups; la part escrita representarà un 60% de la nota i es 

tindrà es compte l’argumentació de les respostes així com la seva relació amb la trama 

del film. A més, també s’avaluarà el debat (40%) on es valoraran aspectes com la 

participació de tots els membres, el nivell d’argumentació, la coherència i el respecte cap 

a les idees i aportacions de la resta de companys i companyes. 
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7.13.- Unitat didàctica 

- El cinema com a eina educativa per a treballar en valors - 

Curs: 1r d’ESO Valor: Amistat 

 

Objectius: 

 

- Reconèixer i apreciar les virtuts 

de la resta de companys i 

companyes. 

 

- Fomentar la seguretat i la 

socialització de l’alumnat. 

 

- Fomentar vincles afectius. 

 

 

 

Per què és important treballar-lo a Secundària? 

És important treballar l’amistat com a valor positiu per 

a la formació integral de la persona. És a 

l’adolescència on l’amistat assoleix un grau més 

intens i fort que en etapes anteriors, ja que existeix 

més suport mutu i disminueix la competitivitat. En un 

període on els estudiants forgen la seva personalitat 

és clau tenir aliances dins el seu grup d’iguals, que 

comparteixen mateixos canvis físics i psicològics. 

Aquests ajuden en el complicat camí que estan 

travessant, els quals representen una font de 

motivació, comprensió, un punt de suport  i moltes 

influències. A més, l’amistat ajuda en el descobriment 

de la identitat personal. 

Continguts: 
 Conceptuals: Avantatges de 

crear vincles afectius. La unió per 
assolir objectius comuns. 

 Procedimentals: Introducció del 
cinema com a eina didàctica. 
Utilització de les pel·lícules com 
a font d’informació i coneixement. 
Reflexió de la importància de 
l’amistat. 

 Actitudinals:  

 Fomentar el valor de l’amistat. 

 Adquisició d’actituds empàtiques. 

 Presa de consciència de la 
importància de superar pors 
interiors. 

 Reconeixement de les fortaleses i 
acceptació d’un mateix. 

Altres valors i temes que recull el film: 
valentia, 

família, 

coratge, 

lluita, 

supervivència, 

desig, 

metes, 

naturalesa, 

empatia, 

col·laboració, 

justícia, 

cooperació. 

Competències bàsiques: comunicació lingüística, digital, aprendre a aprendre, competències 

socials i cíviques, sentit d’iniciativa i esperit emprenedor, consciència i expressions culturals. 
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Pel·lícula: EL MÀGIC D’OZ 
 

Fitxa tècnica - cinematogràfica 

Títol Original The Wizard of Oz 

Títol a Espanya El mago de Oz 

Director/a Victor Fleming 

Guió Noel Langley, Florence Ryerson, Edgar Allan Woolf. 

Any 1939 

País EEUU 

Duració 101 min. 

Repartiment Judy Garland, Frank Morgan, Ray Bolger, Jack Haley, Bert Lahr, Billie 

Burke y Margaret Hamilton. 

Sinopsi: Dorothy, la protagonista 

d’aquesta història, és transportada a 

través d’un huracà a un estrany i 

fantàstic món anomenat Oz. Aquest nou 

territori està habitat per bruixes, nans, 

mags i infinitats d’éssers estranys amb 

els quals haurà d’establir vincles i 

aliances per aconseguir tornar a casa.  

 

Justificació: El film exposa el poder de l’amistat i de 

la col·laboració entre els protagonistes. 

L’amistat entre Dorothy i els seus companys 

d’aventures en aquest nou món serà molt important i 

enriquidora per a cada un d’ells, i clau per a poder 

assolir el seu objectiu de poder tornar a casa. 

La pel·lícula utilitza el viatge a Oz com a símbol de la 

transformació i canvi personal de Dorothy, una 

evolució psicològica, actitudinal i ètica de la 

protagonista de la història, que condicionarà la vida 

de tots els que l’envolten. 

Activitats:  

 Abans de veure la pel·lícula:  

Introduir el film i el valor que pretenem treballar. Visualitzar el vídeo disponible a Youtube “El 

mago de Oz | 50 películas que deberías ver antes de morir | TCM” de 4:45 minuts de duració, 

on es mostra la importància i rellevància del film sense desvelar la trama d’aquest i s’hi 

expliquen moltes curiositats. 

 
 Es visualitza la pel·lícula. 

 
 Després de veure el film: 

Activitat de role-playing;  
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Els alumnes s’agruparen de cinc en cinc i cada membre elegirà un dels següents personatges 

principals; 

- Dorothy. 

- Totó. 

- L’espantaocells. 

- El llenyataire de llauna. 

- El lleó covard. 

- La maligna Bruixa d’Occident. 

 
Representació: el mag d’Oz només pot ajudar a un de vosaltres. Cada personatge de manera 

individual ha de justificar perquè el mag l’ha d’ajudar a ell o a ella, és a dir, quines raons té 

perquè se l’hi hagi de concedir el desig.  

 

Tindran 15 minuts aproximadament per a preparar-se els arguments i l’actuació. Cada subjecte 

ha d’exposar les seves justificacions, a la vegada es prendrà nota de cada un del grau de 

participació, la coherència de l’argumentació i el respecte que mostri cap a la resta de 

contrincants. 

 
Un cop finalitzat el role-playing de tots els grups, per grups realitzaran la següent activitat que 

hauran d’entregar per a ser avaluada. 

 

Responeu i justifiqueu la vostra resposta: 

- Vos ha agradat la tècnica del role-playing? 

- Creeu que hi ha personatges de la pel·lícula que realment haurien de tenir preferència a 

l’hora de que li concedeixi el mag el desig? Per què? 

- Què heu après un cop realitzada l’activitat? 

- Què vos a aportat la pel·lícula a l’hora d’aprendre i reflexionar? Què en destacaríeu? 

 

Posar en comú les respostes de tots els grups (petit debat). 

Avaluació: Tal com s’ha explicat en les activitats es tindran en compte en el role-playing (60% 

de la nota) de manera individual: el grau de participació, la coherència de l’argumentació i el 

respecte que mostrin cap a la resta de companys i companyes. A més, s’avaluarà per grups la 

darrera activitat de respondre preguntes (40%). 

La nota serà individual tenint en compte ambdues activitats. 
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7.14.- Unitat didàctica 

- El cinema com a eina educativa per a treballar en valors - 

Curs: 4t d’ESO Valor: Amistat 

 

Objectius: 

- Reforçar vincles afectius. 

 

- Encoratjar i estimular la capacitat de 

reflexió i el pensament crític. 

 

- Fomentar la seguretat i la socialització 

de l’alumnat. 

 

Per què és important treballar-lo a Secundària? 

És important treballar l’amistat com a valor positiu 

per a la formació integral de la persona. És a 

l’adolescència on l’amistat assoleix un grau més 

intens i fort que en etapes anteriors, ja que existeix 

més suport mutu i disminueix la competitivitat. En un 

període on els estudiants forgen la seva personalitat 

és clau tenir aliances dins el seu grup d’iguals, que 

comparteixen mateixos canvis físics i psicològics. 

Aquests ajuden en el complicat camí que estan 

travessant, els quals representen una font de 

motivació, comprensió, un punt de suport  i moltes 

influències. A més, l’amistat ajuda en el 

descobriment de la identitat personal. 

 

Continguts: 

 Conceptuals: Carpe Diem 

 Procedimentals: Adquisició 

d’hàbits de pensament crític. 

Anàlisi dels valors morals que 

presenta la pel·lícula. 

 Actitudinals: 

 Fomentar el valor de l’amistat. 

 

Altres valors i temes que recull el film: llibertat, 

esperança, vida, inspiració, superació, autoestima, 

coratge, risc, cultura, lliure pensament, cooperació, 

equilibri, família, iniciativa, esperit crític, autoestima, 

autoconcepte, motivació,  

Competències bàsiques: comunicació lingüística, digital, aprendre a aprendre, competències 

socials i cíviques, sentit d’iniciativa i esperit emprenedor, consciència i expressions culturals. 
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Pel·lícula: EL CLUB DELS POETES MORTS 
 

Fitxa tècnica - cinematogràfica 

Títol Original Dead Poets Society 

Títol a Espanya El club de los poetas muertos 

Director/a Peter Weir 

Guió Tom Schulman 

Any 1989 

País Estats Units 

Duració 128 minuts 

Repartiment Robin Williams, Ethan Hawke, Robert Sean Leonard, Josh Charles, Gale 

Hansen, Dylan Kussman, James Waterson,Allelon Ruggiero, Kurtwood 

Smith, Alexandra Noel, Norman Lloyd, Leon Pownal. 

Sinopsi: La història té lloc a prestigiosa 

Universitat de Welton durant els anys 50, 

aquesta es caracteritza per un alt nivell de 

disciplina en el seu alumnat i la utilització de 

mètodes conservadors i tradicionals. Un dels 

seus professors, apassionat de la seva 

professió, pretén introduir un nou mètode en 

el procés d'ensenyament-aprenentatge que 

obrirà un món nou als adolescents. 

Justificació: El film mostra i analitza la confusió i la 

crisi per la qual passen els joves en l’etapa de 

l’adolescència. 

A través de la curiositat com a via de coneixement 

el professor desperta en els estudiants un  món de 

sentits i emocions que els ajudaran a conèixer-se i 

motivar-se, a la vegada que els inculca una filosofia 

de vida basada en l’art i la llibertat. 

Activitats:  

 Abans de veure la pel·lícula: 

En grups de quatre o cinc persones analitzeu el següent poema de Henry David Thoreau (el qual és 

recitat a la pel·lícula), explicant que vos suggereix i quina és la temàtica: 

“Fui a los bosques porque quería vivir a conciencia,  

quería vivir a fondo y extraer todo el meollo a la vida, 

 y dejar a un lado todo lo que no fuese vida,  

para no descubrir en el momento de mi muerte,  

que no había vivido”. 

 

 Es visualitza la pel·lícula. 
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 Després de veure el film: 

En petits grups, contestar per escrit les següents qüestions: 

- Expliqueu les principals diferències i punts positius / negatius entre l’educació tradicional 

(present a la Universitat de Welton) i la que proposa el professor Keating, de caire lliberal 

idealista. 

- Argumentar: el conflicte de l’alumnat, o segueixen les normes o creen les seves pròpies. 

- Què expressa el final del film, el gest d’alguns alumnes de pujar-se a les taules?  

- Quins penseu que són els temes que tracta la pel·lícula? Quin missatge vol transmetre? 

- Relacioneu la trama de la pel·lícula amb l’amistat com a valor. Quin paper hi juga (l’amistat)? 

- Carpe Diem: què significa i com ho aplicaríeu a la vostra vida? 

- Comenteu un moment o una escena de la pel·lícula que vos hagin cridat l’atenció i justifiqueu 

perquè. 

- Cerqueu un poema que surti a la pel·lícula i analitzeu-lo. 

 
Una vegada s’hagin contestades les preguntes, per grups sortiran a la pissarra i comentaran dues 

qüestions cada un dels grups. A continuació els altres grups hauran de debatre les respostes 

d’acord al que ells pensen i han escrit. 

 
Per a finalitzar la sessió es veurà un petit vídeo que analitza en profunditat les escenes clau del film 

així com aclareix alguns aspectes que pot ser han passat desapercebuts a simple vista, detalls que 

és necessari visualitzar el film varis cops per veure’ls: 

- Visualització del vídeo disponible a YouTube “EL CLUB DE LOS POETAS MUERTOS - 

Análisis de la escena final” de 10:26 minuts de duració. 

 

Avaluació: L’avaluació serà per grups; la part escrita representarà un 60% de la nota i es tindrà es 

compte l’argumentació de les respostes així com la seva relació amb la trama del film. També 

s’avaluarà el debat (40%) on es valoraran aspectes com la participació de tots els membres, el 

nivell d’argumentació, la coherència i el respecte cap a les idees i aportacions de la resta de 

companys i companyes. 
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7.15.- Pòsters - cartells de les pel·lícules. 
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