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1. CICLE DE CINEMA I DRETS DELS INFANTS
1.1. Propòsit del cicle
Aquest curs, des del Cicle de Cinema i Drets
dels Infants, apostem per treballar els drets i
els deures tant individuals com col·lectius des
d’una clara perspectiva de gènere. L’objectiu
clau és donar visibilitat i reforçar el paper
fonamental que juguen les nenes, les noies i
les dones en la lluita, la defensa i la promoció
dels drets en general i els de la infància en
particular. Partim del principi que sense la
seva contribució decisiva i constructiva en la
societat no pot haver-hi ni equitat, ni avenços
socials ni un desenvolupament humà i
sostenible.
Al educació infantil agafem com a punt de
partida quatre curtmetratges L’aniversari de
la Cherry, El gegant, La niña que tenía una
sola oreja i Margarita, tots estan basats en
construccions narratives sense diàlegs i molt
suggerents a l’hora de treballar els drets dels
infants amb els més menuts.
Us proposem un recorregut pedagògic que
ens portarà de l’aula al cinema, del cinema a
l’aula i de l’aula a la vida quotidiana i l’entorn
dels nens i les nenes.
Per fer-ho possible comptarem amb el suport
d’un Bloc que promourà la difusió dels
materials creats per l’alumnat dels centres
educatius participants i també la interacció
entre tots i totes.

Aquest camí comença amb una activitat a
l’aula (1 hora) que es pot basar en un joc de
rols o bé en un debat que serveixi per situar el
context de la pel·lícula i els drets a treballar, i
preparar l’anada al cinema entre tots i totes.
Després de veure el film, la proposta
contempla una activitat de creació a l’aula que
acompanya a anar més enllà en el treball dels
drets dels infants, i posteriorment es
comparteix amb la resta de centres educatius
participants.
Hem buscat una activitat que tant pugui
desenvolupar-se en una sola sessió d’1 hora
de classe com assolir un tractament més
transversal en el currículum i es desplegui al
llarg d’un màxim de 4 hores lectives. Per això
us proposem organitzar l’alumnat en
subgrups de treball. Cadascun tractarà un dels
drets abordats i crearà el seu personatge de
pel·lícula fent servir una tècnica plàstica que
sigui adequada per a cada edat. Per tant, cada
grup classe aportarà quatre creacions sota el
títol: El nostre personatge de pel·lícula.
Un cop compartit aquest treball de creació en
el Bloc del Cicle de Cinema i Drets dels Infants,
us suggerim algunes petites accions a portar a
terme per part de l’alumnat, el professorat i les
famílies per connectar tot allò après i debatut
amb la vida quotidiana i
l’entorn.

Activitat de creació d’un personatge
(una nena) per equips de treball:
El nostre personatge de pel·lícula
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1.2. Objectius pedagògics i competències bàsiques
1. Aprendre a ser i actuar d’una manera cada
vegada més autònoma
L'autoconeixement, la construcció i
l’acceptació de la pròpia identitat,
l’autoestima, l’educació de les emocions,
l’autoexigència i el desenvolupament
d’estratègies d’aprenentatge, del pensament
crític i d’hàbits responsables són essencials
per aprendre a ser i actuar de manera
autònoma.
2. Aprendre a pensar i a comunicar
Organització i exposició de les pròpies
vivències; cerca i gestió de la informació
provinent de diferents fonts i suports; ús de
diferents tipus de llenguatges (verbal, escrit,
visual, corporal, digital) en la comunicació
d’informacions, sentiments i coneixements;
treball de manera cooperativa i presa de
consciència dels aprenentatges, primeres
passes en la construcció del coneixement i el
desenvolupament del pensament propi.

4. Aprendre a conviure i habitar el món
La conscienciació de la pertinença social i
comunitària, el respecte per la diversitat, el
desenvolupament d’habilitats socials, el
funcionament participatiu de la institució
escolar, el treball en equip, l’empatia vers els
altres, la gestió positiva dels conflictes, el
desenvolupament de projectes en comú, etc.
Convivència en la diversitat, avançant en la
relació amb els altres i en la resolució pacífica
de conflictes.
Desenvolupament d’unes pautes de
convivència que portin cada infant cap a una
autonomia personal, cap a la col·laboració
amb el grup i cap a la integració social.

Aprenentatges:

3. Aprendre a descobrir i tenir iniciativa
Exploració, experimentació, formulació de
preguntes i verificació d’hipòtesis, planificació
i desenvolupament de projectes i cerca
d’alternatives.
Desplegament d’una actitud de curiositat i
respecte, i de participació en activitats socials i
culturals. Iniciativa per afrontar situacions de
la vida quotidiana, identificar-ne els perills i
aprendre a actuar-hi en conseqüència.
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Aprendre a ser i a
actuar d’una manera
cada vegada més
autònoma
2. Aprendre a pensar i a
comunicar
3. Aprendre a descobrir i
tenir iniciativa
4. Aprendre a conviure i
habitar el món
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2.1. Drets que proposem treballar amb la pel·lícula

En paral·lel al dret al reconeixement de la
individualitat i la diferència que tenen les
nenes i els nens des de ben petits, volem
ressaltar com a qüestions claus:
- El dret a una estimació plena per part de la
família.
- El dret a créixer i a l’autonomia personal.
- El dret a ser acceptat/da per part de l’entorn
familiar, educatiu i social (malgrat ser diferent).

El curtmetratge L’aniversari de la Cherry
apunta al dret dels infants a ser el centre
d’atenció i rebre tot l’afecte per part de les
seves famílies, tinguin l’edat i el caràcter que
tinguin.
El gegant, en canvi, incideix en el dret de les
nenes i els nens a fer-se grans i descobrir el
món sense excessius proteccionismes per part
de qui pren cura del seu procés de
creixement.

- El dret a desenvolupar una força de voluntat
que ajudi les nenes i els nens a viure les seves
fantasies, des de la protecció.

D’altra banda, La niña que tenía una sola
oreja ressalta el dret a ser reconegut/da i
acceptat/da per part de la resta de nens i
nenes.

Tots aquests drets ens porten a incidir en el
valor intrínsec i el potencial que tenen totes
les nenes i tots els nens com a persones, més
enllà dels condicionaments físics, psicosocials,
culturals i socioeconòmics que els marquen
des del naixement.

Finalment, Margarita posa l’accent en la
capacitat de lluita i de protagonitzar
aventures que tenen les nenes per perseguir
els seus somnis, i també en la tenacitat que
despleguen a l’hora d’assolir les seves pròpies
fites vitals.

Cadascuna i cadascun tenim el dret a escriure
el nostre propi camí. Per tant, és important
vetllar per la igualtat d’oportunitats des la
petita infància, sense excepció de cap mena ni
discriminació per raons d’origen, gènere,
llengua, religió, ètnia, posició econòmica,
diversitat funcional o qualsevol altra.

Quatre curtmetratges per a
treballar els drets dels infants:

Aquí rau l’aprenentatge d’acceptar i estimar
totes les individualitats, de desenvolupar
actituds positives envers la diferència i de
comprendre la riquesa que aporten la visió i la
força de les nenes i les dones al món.

•
•
•
•
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L’aniversari de la Cherry
El gegant
La niña que tenía una sola
oreja
Margarita
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2.2. Marc legal que recull els drets humans i els drets de la infància als
quals es pot referir la pel·lícula
Els quatre curtmetratges que presentem
permeten treballar amb l’alumnat sobre el
marc legal que recull els drets humans i els
drets de la infància en la línia que us marquem
a continuació:
Declaració Universal dels Drets Humans
Article 1
Tots els éssers humans neixen lliures i iguals
en dignitat i en drets. Són dotats de raó i de
consciència, i han de comportar-se
fraternalment els uns amb els altres.
Article 3
Tota persona té dret a la vida, a la llibertat i a
la seva seguretat.
Declaració Universal dels Drets Humans
Declaració Universal dels Drets Humans
(lectura fàcil)
Declaració Universal dels Drets de l’Infant
2. Dret a una protecció especial que asseguri
un creixement mental i social sa i lliure.
6. Dret a comprensió i afecte per part de les
famílies i de la societat.
Declaració Universal dels Drets de l'Infant
(completa)

Declaració Universal dels Drets de l'Infant
(abreujada)

Article 28
L'infant té dret a l’educació i l'Estat té
l’obligació de proporcionar educació primària
obligatòria i gratuïta, de fer que
l’ensenyament superior sigui accessible a tots,
i de vetllar perquè la disciplina escolar es
fomenti en el respecte i la dignitat de l'infant.
Convenció sobre els Drets de l'Infant (completa)
Convenció sobre els Drets de l'Infant (resumida)
Carta de Ciutadania. Carta de Drets i Deures
de Barcelona
4. Accions positives a favor de la igualtat.
Drets dels infants i adolescents.
Tots els infants i adolescents tenen dret a:
- Viure amb les condicions necessàries per al
seu ple desenvolupament.
- Viure amb la seva família en condicions de
responsabilitat i protecció.
- Tenir garantits els recursos socials que els
assegurin un ple desenvolupament físic,
mental, intel·lectual i ètic.
- Que se’ls respecti l’honor, la intimitat, la
privacitat, la seva imatge i les dades que fan
referència a la seva salut.
Carta de Ciutadania. Carta de Drets i Deures
de Barcelona
Carta de Ciutadania. Carta de Drets i Deures
de Barcelona (lectura fàcil)

Convenció sobre els Drets de l’Infant
Article 7
L'infant té dret a un nom des del seu
naixement i a adquirir una nacionalitat, de
manera que mai no resulti un apàtrida; també
a conèixer els seus pares i a ser atès per ells.
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Dret a una protecció especial
que asseguri un creixement
mental i social sa i lliure.
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3. ELS CURTMETRATGES
3.1. Fitxes tècniques breus

Títol original: Cherry On The Cake
(literalment: Cirereta sobre el pastís)
Animació
Escrit, dirigit i animat per Hyebin Lee
Produït per la National Film and Television
School
Regne Unit, 2009
8 minuts
Sense diàlegs

Títol original: O Xigante
Animació
Dirigit per Julio Vanzeler i Luis da Matta
Almeida
Guió de Nélia Cruz, adaptació d’un conte de
Julio Vanzeler
Direcció artística de Julio Vanzeler
Portugal, Regne Unit, Espanya, Brasil, 2012
10 minuts
Sense diàlegs
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Títol original: A nena que tiña unha soa orella
Animació
Dirigit per Álvaro León
Guió de Pablo Fernández i Álvaro León, basat
en el conte de Lucía Etxebarria La fantástica
niña pequeña y la cigüeña pedigüeña
Direcció artística de Beatriz Martínez
Galícia, 2009
13 minuts
Sense diàlegs

Títol original: Margarita
Animació
Dirigit i escrit per Álex Cervantes
Produït per Hampa Studio
País Valencià, 2006
14 minuts
Sense diàlegs
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3.2. Sinopsis dels arguments
L’aniversari de la Cherry: És l’aniversari de la
Cherry i li fa molta il·lusió celebrar-ho amb la
seva família, però a casa estan tots massa
ocupats en els seus propis assumptes com per
recordar-se’n. Cada cop que se sent ignorada,
la Cherry es fa més i més petita: arribarà a
desaparèixer del tot? Una mica d’atenció
condeix molt quan només fas dos centímetres
d’alt!

La niña que tenía una sola oreja: Tots els
nens i nenes tenen dos ulls, un nas, una boca,
dues orelles i deu dits. O no? L’Allegra
descobreix que hi ha mainada de molts tipus.
Tots diferents, i tots iguals.
Curtmetratge sencer.

Curtmetratge sencer.

El gegant: Un gegant porta una nena al seu
cor, que és una gran finestra des d'on la nena
descobreix i entén el món. Un dia, ella haurà
de marxar. Amb una maleta plena d’il·lusions i
allò après del seu pare començarà a crear el
seu propi món.
Tràiler.
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Margarita, inspirada en el poema de Rubén
Darío A Margarita Debayle, és un viatge líric on
la poesia, la música i el color s’entreteixeixen,
per donar vida a la història d’una petita
princesa que deixa enrere la seva vida
còmoda per sortir a la recerca dels seus
somnis.
Curtmetratge sencer.
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3.3. Explicació dels conflictes i dels personatges en relació als valors a
treballar
L’aniversari de la Cherry:
La protagonista pateix per com la ignoren el
seu pare, la seva mare i les seves germanes
fins i tot el dia del seu aniversari. Ella és la del
mig, i se sent eclipsada per la petita i la gran.
Cada menyspreu afecta la seva autoestima i se
sent, conseqüentment, infravalorada. L’escena
on el policia s’està mirant les fotografies de
l’àlbum familiar posa en evidència que és una
filla que sol passar desapercebuda, que no
està mai integrada en l’acció del grup si no és
perquè ella mateixa s’hi imposa.

El gegant:
Aquesta és una història sobre el procés de
creixement i fer-se gran. Després d’anys de fer
l’aprenentatge vital a l’empara, la protecció i
l’afecte dels progenitors, explica com arriba
un moment en el qual tot nen i tota nena s’ha
fet gran, guanya autonomia poc a poc (fins
independitzar-se) i comença així el seu propi
trajecte vital. També arriba el moment que, a
la finestra del seu cor, acull un fill propi, i es
reinicia la roda de la vida.

La niña que tenía una sola oreja:
Aquesta història explica a la mainada que tots
som diferents -perquè cada un tenim les
nostres característiques concretes-, i que
ningú és millor que la resta. O que ningú és
diferent: en tot cas tots ho som. En ser tots
diferents, som tots iguals.
Qui ensenya la protagonista a superar aquest
conflicte és la seva mare, que li fa entendre
que és única i especial, i l’ajuda a estimar-se i
valorar-se.
8
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Margarita:
La protagonista és la personalització de la
innocència, que actua moguda per la il·lusió i
l’atracció de la bellesa, sense consciència del
bé ni del mal ni dels perills al seu voltant. Per
això, a la tornada, no entén l’enuig del seu
pare.
Si en lloc de basar-se en un poema, parléssim
d’un conte, potser el desenllaç seria diferent,
amb un caràcter educador i moralitzant més
clar. Però, essent un poema que escriu com a
regal a una nena petita, Rubén Darío opta per
reforçar la fantasia infantil amb la inclusió de
Jesús (la fada en el curtmetratge) com a
avalador de l’aventura de la princesa, i posa en
entredit els principis del seu pare, el rei.
Ara bé, també cal entendre el significat
religiós implícit que conté el poema: "esa rosa
le ofrecí: / son mis flores de las niñas / que al
soñar piensan en mí.", en consonància amb
l’època i el context social en què va ser escrit.
La versió laica que n’ofereix el curtmetratge
incideix en la preservació del món dels infants
per davant del món adult, sempre carregat de
normes.
Margarita és també una nena valenta, capaç
d’embarcar-se en un viatge sense por al
desconegut.

Quatre nenes petites i valentes són les
protagonistes d’aquests curtmetratges:
La Cherry, la filla del gegant, l’Allegra
i la Margarita
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3.4. Relació de qüestions a observar per a una millor comprensió de la
pel·lícula
L’aniversari de la Cherry
Elements contextuals:

Elements narratius:

El curtmetratge està basat en l’experiència de
l’autora, que quan tenia 6 anys se sentia com
una peça que no encaixava en l’ambient
familiar. Sempre estaven més pendents de la
televisió i altres coses que no pas d’ella. Diu
que llavors va començar a percebre el món
com un lloc “vast i solitari”.

Tot i l’afició inicial i el talent de l’autora vers el
dibuix i l’animació, ella ressalta que el que li
interessa més en la seva feina és la construcció
de personatges i la narració de la història. En
aquest sentit, el guió aconsegueix una bona
síntesi a l’hora de traslladar els sentiments de
la protagonista mitjançant el simple recurs
visual del seu empetitiment després de cada
menyspreu.

En relació a aquest origen autobiogràfic de la
història, és important assenyalar que Freud
parla que l’art pot servir per sublimar
mancances afectives.
El títol original és un joc de paraules que el fa
intraduïble. Cherie és un nom propi de dona a
Anglaterra, que sona fonèticament quasi com
Cherry, que vol dir cirera o guinda. D’aquí el joc
amb el pastís d’aniversari.

Cal tenir en compte que hi ha dos elements
textuals al curtmetratge que ajuden a la
comprensió: l’enganxina inicial on es llegeix
Feliç aniversari meu i el formulari de la policia
sobre infants desapareguts, totes dues en
anglès.
Elements formals:
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Els escenaris van ser filmats sobre maquetes
reals i els personatges, dibuixats en 2D,
inserits en el muntatge. La filmació dels
escenaris va requerir l’elaboració d’un
minuciós storyboard previ, amb previsió dels
moviments dels actors digitals que s’hi
incrustarien posteriorment. Va suposar tres
mesos per elaborar les maquetes i vuit mesos
per fer els dibuixos i muntar.
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El gegant
Elements contextuals:

Elements narratius:

La pel·lícula és un decidit homenatge a la
tasca dels pares i les mares, segons la
productora: “la feina més difícil del món
perquè ningú no t’ensenya com fer-la, i
perquè cada fill és diferent, i demana i
necessita coses diferents”.
El punt de partida del projecte és la frase
inicial sobre el record que té el director de les
històries que li explicava el seu pare quan era
petit.

A destacar la representació visual dels mons
interior i exterior. La nena habita una sala
domèstica que està completament protegida
pel seu pare, i que té una finestra cap a
l’exterior on és també el seu pare qui li guia la
mirada. Arribat el moment de fer-se gran i
totalment autònoma (independent), el pare es
converteix en muntanya, símbol d’unió d’allò
terrenal amb allò espiritual (l’amor). També
dóna idea de fermesa i punt de referència del
nou paisatge vital de la filla.

A la informació de la pel·lícula també hi
destaca la frase de Goethe que diu:
“Tan sols és possible ensenyar un nen a
estimar, estimant-lo”.

Advertir que hi ha un rètol inicial: “De totes les
històries que em va contar el meu pare,
sempre he recordat la del Rei que duia una
princesa al seu cor”.

Elements formals:
El curt està realitzat amb una barreja de
tècniques d’animació digital en 2D i 3D. A
destacar la sensibilitat i originalitat dels
dibuixos; així com, importantíssim, la qualitat
de la música, interpretada per una orquestra
de 50 intèrprets.
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La niña que tenía una sola oreja
Elements contextuals:

Elements narratius:

Està basat en el conte infantil de Lucía
Etxebarria La fantástica niña pequeña y la
cigüeña pedigüeña, que és un ferm al·legat a
favor de la tolerància i el respecte. Etxebarria
és una escriptora polèmica i valenta,
íntimament compromesa en la defensa de tot
tipus de diferència.

La història es fa una mica confusa en el
desenvolupament central, quan la mare
explica a la nena que abans els nadons els
portaven les cigonyes des de París i
actualment neixen de la panxa de les mares,
als hospitals.

Precisament va escriure el conte per ajudar la
seva filla, a qui falta una orella, a superar els
problemes que això li suposava en la relació
amb els seus companys d’escola, tot reforçant
la seva autoestima. "Allegra seguía siendo -al
menos para su mamá- la niña más bonita del
mundo".

Aleshores introdueix l’aventura que, com que
l’Allegra era el nadó més bonic del món, una
cigonya nostàlgica se la va voler endur i, en
forcejar amb la seva mare, aquesta va acabar
arrencant-li una orella sense voler.
Al guió li manca una bona translació d’aquest
fragment a llenguatge exclusivament
audiovisual, tot i que la dita al llibre també és
un pèl incongruent.
Tota la pel·lícula és sense diàlegs, però en un
cert moment surt un rètol que diu: Le petit
bebé. Paris.
Elements formals:
La realització artística és força innovadora i
original. Combina les últimes tècniques 3D
amb altres més tradicionals com les titelles o
les ombres xineses.
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Margarita
Elements contextuals:

Elements narratius:

La pel·lícula s’inspira en el poema A
Margarita Debayle, del poeta Rubén Darío
(Nicaragua, 1867-1916). L’autor el va escriure

El guió del curt ofereix certes variacions
respecte al poema, com ara la presència de
l’avi de la nena que li llegeix el conte,
l’aparició del vaixell de pirates i, sobretot, la
substitució de Jesús per una fada, també
representada per una cort de cuques de llum
que acompanya la Margarita i l’ajuda en els
moments difícils de la seva aventura.
Elements formals:
Animació digital en 2D i 3D.

en resposta a una petició de la filla del seu
metge i amic: que li escrigués un conte en
vers. És una de les poesies més famoses de
l’autor, de gran difusió i significació entre
mares i filles.
Enllaç al poema.
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3.5. Informacions d’interès sobre la pel·lícula
L’aniversari de la Cherry:

La niña que tenía una sola oreja:

L’autora del curt va guanyar un festival
nacional de dibuix al seu país natal, Corea del
Sud, quan tenia 8 anys, després que els seus
pares li regalessin una gran capsa de llapis de
colors. Va fer un dibuix de peixos on va fer
servir tots els 84 llapis de la capsa.

La pel·lícula està basada en la història de la
filla de l’escriptora Lucía Etxebarria, que va
néixer sense una orella. Un dia li va venir molt
afectada per les preguntes dels seus
companys d’escola, i l’escriptora va decidir ferla protagonista d’un conte que li fes acceptar
la seva diferència dins d’un món ple
d’individus diferents.

El curtmetratge és el treball de graduació de
l’autora a la NF&TS, de Londres.
Ha participat en més de 30 festivals, i ha
obtingut premis a festivals britànics, nordamericans i xinesos.
El gegant:
Ha guanyat diversos premis a festivals
d’Espanya, Brasil, Uruguai, Bolívia, BòsniaHerzegovina, etc
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El curtmetratge ha guanyat una dotzena de
premis a diversos festivals de l’Estat espanyol.
Margarita:
El curtmetratge ha estat seleccionat en una
cinquantena de festivals i ha guanyat el premi
de Millor curt d’animació al de Dunas de
Fuerteventura i el de Millor música als Premis
Jerry Goldsmith.
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4. PROPOSTA PEDAGÒGICA
La seqüència didàctica que us proposem al
voltant de la sessió formada pels quatre
curtmetratges: L’aniversari de la Cherry, El
gegant, La niña que tenía una sola oreja i
Margarita es conforma de cinc moments
educatius complementaris:
• Activitat prèvia a l’aula (1 hora)
• Anada al cinema a veure els quatre

curtmetratges i debat posterior
• Activitat de creació a l’aula (entre 1 hora i 4
hores màxim)
• Acció de compartir en línia la creació de
cada grup classe
• Possibles interaccions de l’alumnat,
compartint-les després al Bloc
Ara us exposem amb detall com portar a
terme les activitats a l’aula. Durant tot el
procés, serà molt important que compteu
amb el Bloc del Cicle de Cinema i Drets dels
Infants com a espai de consulta, ampliació
d’informació, plataforma de treball en línia i
espai d’interacció amb la resta de centres
educatius participants.

4.1. Per anar al cinema
Abans d’anar al cinema amb el vostre grup
classe, us suggerim portar a terme una
activitat a l’aula d’una hora de durada. Us
proposem un possible enfocament de la
sessió (amb dues variants) però el podeu
adaptar com millor us convingui i sobretot en
funció de si treballeu amb P3, P4 o P5:
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- En un primer moment, es faria una roda de
preguntes als nens i les nenes de la classe
perquè vagin dient quins contes coneixen que
estiguin protagonitzats per una nena o per
animals que siguin femelles. En funció de
l’edat, es pot anar recollint la llista de contes a
la pissarra, i complementar-ho amb anar
mostrant imatges o bé edicions que hi hagi a
l’aula dels contes que van sortint (10’).
- De seguida, entre tota la classe, es triarien
quines protagonistes de contes agraden més i
per què (5’).
- Acompanyant-ho d’imatges o dibuixos (en
paper o bé projectades) de suport, tot seguit
es ressaltarien algunes característiques de les
protagonistes dels dos, tres o quatre contes
que més s’han treballat a l’aula. També es
podrien recollir les idees que donin els nens i
les nenes de la classe. Aquesta part es pot fer
amb tot el grup alhora, o bé organitzar per
taules: cada subgrup podria treballar sobre la
protagonista d’un conte i després compartirho amb la resta.
Durant la posada en comú convindrà destacar
la importància d’elements com ara l’estimació
que reben aquests personatges dels pares i les
mares, l’autonomia que tenen per fer coses
totes soles, la valentia que mostren,
l’acceptació que reben per part d’altres
(sobretot companys i companyes), la fantasia
que se’ls emporta, etc. Al final se’ls pot
mencionar que els nens i les nenes tenen uns
drets, que tots i totes els hem de conèixer i
practicar, que els més grans han de respectarlos (15’-20’).
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- Com a tancament, la idea seria presentar-los
les amigues que aniran a conèixer al cinema:
les protagonistes dels quatre curtmetratges. Si
es disposa d’Internet i equips de projecció
audiovisual a l’aula, es pot fer directament
fent servir els enllaços dels extractes i tràilers,
sinó es poden buscar mètodes alternatius
com ara la impressió de fotogrames de cada
pel·lícula. Si es pot fer en vídeo, té l’avantatge
que després de cada fragment es pot
conversar una mica sobre la sinopsi de la
història, sinó caldrà explicar-la. En cada cas,
també serà important comentar i apuntar el
nom de la protagonista a la pissarra: Cherry,
filla del gegant, Allegra i Margarita (15’-20’).
Aquests són els enllaços que us poden ajudar
a organitzar l’activitat:
Extracte del curtmetratge Cherry On The Cake
Tràiler del curtmetratge O Xigante
Tràiler del curtmetratge A nena que tiña unha
soa orella
Tràiler del curtmetratge Margarita

4.2. Del cinema a l’aula
El nostre personatge de pel·lícula
Després d’anar a veure el film, proposem
portar a terme una activitat de creació a l’aula
que es basa en subdividir el grup classe en
quatre subgrups (potser per taules). El punt de
partida serà proposar a cada subgrup un dels
drets dels infants que han sortit reflectits, com
a elements centrals, a cada un dels quatre
curtmetratges:
- el dret de cada nena o nen a rebre tot
l’afecte per part de les seves famílies
(L’aniversari de la Cherry)
- el dret de les nenes i nens petits a fer-se
grans i ser cada cop més autònoms (El
gegant)
- el dret a la diferència de cada nena o nen, i a
ser acceptat/da tal com és (La niña que tenía
una sola oreja)
- el dret a desenvolupar una força de voluntat
que ajudi les nenes i també els nens a
aconseguir els seus somnis (Margarita)

Poema A Margarita Debayle (Rubén Darío)
L’objectiu d’aquesta sessió prèvia a l’aula és
situar el context dels curtmetratges i els drets
a treballar, i així preparar l’anada al cinema
entre tots i totes.

Les nenes com a
protagonistes dels
nostres contes: com són i
què fan, com se’n surten?
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L’encàrrec és que cada subgrup plasmi la
defensa del seu dret a través de la creació
conjunta d’un personatge de pel·lícula basat
en les nenes protagonistes dels curts. Ho
podrien fer treballant el dibuix, el mural, el
cartell, el collage de fotografies i/o
il·lustracions, la tècnica que cada educador/a
consideri més convenient i interessant per al
seu grup classe, en funció de l’edat i les
tècniques plàstiques que s’estiguin treballant.
També es pot optar per modelar, o bé retallar i
enganxar però aleshores després caldrà fer
una fotografia de cada personatge creat en
grup per compartir-los en el Bloc del Cicle de
Cinema i Drets dels Infants amb la resta
d’escoles participants.
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En un primer moment, serà convenient que
cada alumne/a faci el seu dibuix personal i
després es miri els dibuixos que han fet els
companys i les companyes de taula, per veure
quines diferències i similituds hi ha. Un cop
s’hagi fet aquesta posada en comú, a cada
subgrup se li repartirà un full DIN-A3 i/o el
material necessari per elaborar el seu
personatge de pel·lícula conjunt, en funció de
la tècnica plàstica escollida. També anirà bé
que cada grup posi un nom al seu personatge.
Si pel nivell educatiu es dóna el cas, poden
acabar escrivint el nom del personatge a la
seva creació. Per finalitzar, es proposa
organitzar una posada en comú a l’aula
perquè cada subgrup ensenyi a la resta el seu
personatge de pel·lícula i expliqui quines
característiques té. Amb aquesta presentació i
petita reflexió sobre els personatges
elaborats, s’aconseguirà fer una bona
repassada als drets dels infants treballats amb
al llarg de totes les activitats que s’hauran
portat a terme entre abans i després d’anar al
cinema a veure els curtmetratges.
Aquesta activitat pot desenvolupar-se en una
sola sessió d’una hora de classe, si es fa
prèviament la distribució de subgrups i
tasques, s’explica l’activitat que es farà i es
prepara una mica, i es parteix directament de
les qüestions sorgides amb el visionat i el petit
debat al cinema sobre els quatre curts.
Ara bé, si és possible, recomanem que agafi
un tractament més transversal al currículum i
es pugui desplegar en diverses sessions. La
durada ideal seria entre tres i quatre hores
lectives. Així es donarà pes a la revisió dels
drets a treballar i els curts proposats per ferho, la reflexió individual i col·lectiva,
l’elaboració i la posada en comú de les
creacions de personatge individuals i
col·lectives, i la recollida de totes les idees que
han anat sortint al llarg del procés.
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Una possible seqüència didàctica del
desplegament més minuciós de l’activitat
seria:
- Treball sobre cada un dels drets proposats i
també recordatori de les situacions que ha
d’afrontar la protagonista de cada un dels
curts. Creació dels subgrups i distribució de
tasques (1 hora).
- Realització dels dibuixos individuals al
voltant de la idea de crear un personatge de
pel·lícula que es trobi en una de les situacions
descrites i que serveixi per defensar el dret
que treballarà el seu subgrup o taula. Debat a
l’aula sobre els dibuixos que han anat sortint i
què expressen (1 hora).
- Elaboració del personatge de pel·lícula
comú de cada subgrup, en format de dibuix,
mural, cartell, collage de fotografies i/o
il·lustracions, o també modelant o retallant i
enganxant (1 hora).
- Realització dels acabats de cada personatge
per part de cada subgrup i presa de decisió
sobre quin nom li volen posar (escriure’l si es
dóna el cas). Presentació de la creació de cada
subgrup o taula al grup classe, i recollida de
tot el que ha anat sortint (1 hora).

El nostre personatge de pel·lícula
•
•
•

Tria del dret a treballar
Elaboració de dibuixos
individuals
Creació del personatge de
pel·lícula comú
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4.3. De l’aula al món

4.4. Enviament dels treballs de
creació

Un cop el vostre grup classe hagi publicat els
seus personatges de pel·lícula al Bloc del Cicle
de Cinema i Drets dels Infants, us aconsellem
que consulteu i compartiu amb l’alumnat les
creacions d’altres escoles de la ciutat.

Un cop fet el vostre registre com a grup classe
al Bloc del Cicle de Cinema i Drets dels Infants,
podreu accedir a les indicacions de com
enviar els treballs de creació elaborats.

Tot seguit, us suggerim un seguit de petites
accions que podeu portar a terme a l’aula, o
bé proposar a les famílies del vostre alumnat
per fer a casa, sempre amb l’objectiu de
connectar els aprenentatges assolits i
l’experiència viscuda amb la vida quotidiana i
la immersió en l’entorn.
1. Amb el suport de les famílies, cerca
d’alguna fotografia o imatge de nena que
ofereixi les característiques d’una heroïna.
2. Portar a classe un parell d’idees comentades
prèviament a casa de com els desitjos, les
maneres de ser i les necessitats d’estimació
dels nens i les nenes poden ser reconeguts.
3. Elaboració a casa d’un dibuix d’una nena
inventada que sigui la protagonista
d’un conte imaginari.

Per a qualsevol dubte, podeu contactar-nos a
teleduca@teleduca.org o bé al telèfon 93 450
98 26.

4.5. Qüestionari per a l’avaluació
per part del professorat
Com a professor/a participant al Cicle de
Cinema i Drets dels Infants i quan ja hàgiu
portat a terme amb l’alumnat totes les passes
de la seqüència didàctica plantejada, des del
Bloc podreu accedir a un qüestionari
d’avaluació de l’activitat en línia.
Per a qualsevol dubte, podeu contactar-nos a
teleduca@teleduca.org o bé al telèfon 93 450
98 26.

Seqüència didàctica:
1.
2.
3.
4.
5.
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Activitat prèvia a l’aula
Visionat de la pel·lícula al cinema i
debat posterior
Activitat de creació a l’aula
Compartir en línia la creació de cada
grup classe
Interacció de l’alumnat al Bloc
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5. MATERIAL COMPLEMENTARI
5.1. Enllaços d’interès
Bloc del Cicle de Cinema i Drets dels Infants
Textos legislatius al web de Drets Civils de
l’Ajuntament de Barcelona:

Wikipedia sobre Margarita Debayle (conté el
poema de Rubén Darío)
Original muntatge de felicitació d’aniversari
que combina imatges del curt i el poema

Llistat de textos de referència
Documents en lectura fàcil
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