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 cicle inicial d’educació primària agafem
com a punt de partida la pel·lícula Història
d’una gavina (i del gat que li va ensenyar a
volar). Amb aquesta faula que protagonitzen
una cria de gavina i un gat que assumeix el
repte de fer-se’n càrrec a la mort de la seva
mare, us plantegem una seqüència didàctica
per treballar el dret a la protecció per part de
les famílies i el deure a la cura compartida dels
infants.
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 la cerca
d’informació a Internet i el comentari a l’aula 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 6 hores lectives. Per
això us proposem organitzar l’alumnat en
subgrups de treball, que cadascun tracti una
temàtica i conjuntament preparin una auca en
base a aquest motiu: Tenen cura de nosaltres
quan…, si pot ser en format digital molt
millor.
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/o les famílies per connectar tot
allò après i debatut amb la vida quotidiana i
l’entorn.

Activitat de creació
d’una auca:
Tenen cura de nosaltres quan...
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1.2. Objectius pedagògics i competències bàsiques
1. Competència social i ciutadana
- Acompanyament en la comprensió de la
realitat social on vivim, la valoració de la
cooperació, la convivència i l’exercici d’una
ciutadania democràtica en una societat plural,
i l’adopció d’un compromís per contribuir a
millorar-la.
- Arrelament de les primeres nocions sobre els
trets de les societats actuals. Interès per les
aportacions que totes les cultures han fet a
l'evolució i progrés de la humanitat, i interès
per desplegar un sentiment comú de
pertinença a la societat on vivim. En definitiva,
foment d’un sentiment de ciutadania global
compatible amb la identitat local.
- Presa de consciència que els conflictes de
valors i interessos intervenen en la
convivència entre les persones.
Desenvolupament d’una actitud constructiva
en el marc dels patrons culturals bàsics de
cada regió, país o comunitat, emprant tant els
coneixements que tenim sobre la societat
com una escala de valors construïda per mitjà
de la reflexió crítica i el diàleg.
- Exercici d’una ciutadania activa i integradora,
tal com exigeix el coneixement i la
comprensió dels valors en què s'assenten les
societats democràtiques. Iniciació en la
reflexió crítica sobre els conceptes de
democràcia, llibertat, solidaritat,
coresponsabilitat, participació i ciutadania,
amb particular atenció als drets i deures
reconeguts en els diferents textos legals.
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2. Competència d’autonomia i iniciativa
personal
- Capacitat d'elegir amb criteri propi,
d'imaginar projectes, i de portar endavant les
accions necessàries per portar a terme les
opcions i plans personals (en el marc de
projectes individuals o col·lectius)
responsabilitzant-se, tant en l'àmbit personal
com en el social.
- Primeres experiències en la transformació de
les idees en accions, amb la intenció de
començar a adquirir experiència a l’hora de
proposar-se objectius i planificar, i també
portar a terme projectes individuals o
col·lectius.
- Desenvolupament d’una actitud positiva cap
els canvis, afavorint la necessària flexibilitat
per adaptar-s'hi críticament i constructiva.
- Presa de contacte per a l’adquisició
d’habilitats socials per a relacionar-se,
cooperar i treballar en equip: posar-se en el
lloc de l'altre, valorar les idees d'altri, dialogar i
negociar, desenvolupar l'assertivitat per fer
saber adequadament a les altres persones les
pròpies decisions, i treballar de forma
cooperativa i flexible.

Idees prèvies, anàlisi del film,
reflexió al voltant dels drets
dels infants, expressió en
llenguatges diversos, treballs
creatius, interaccions amb
altres escoles, devolucions a
l’entorn , etc.

3. Competència d’aprendre a aprendre

4. Tractament de la informació i competència
digital

- Adquisició paulatina de consciència de les
pròpies capacitats (intel·lectuals; emocionals,
físiques), del procés i les estratègies
necessàries per a desenvolupar-les, així com
del que es pot fer amb ajuda d'altres persones
o recursos.

- Cerca, captació, selecció, registre i
processament de la informació, amb l'ús de
tècniques i estratègies diverses segons la font
i els suports que s'utilitzin (oral, imprès,
audiovisual, digital).

- Potenciació d’un sentiment de competència
personal que redundi en el desenvolupament
de les actituds, la motivació, la confiança en
un/a mateix/a i el gust d'aprendre.
- Foment del pensament creatiu; la curiositat
de plantejar-se preguntes, identificar i
plantejar la diversitat de respostes possibles
davant una mateixa situació o problema
utilitzant diverses estratègies i metodologies
que permetin afrontar la presa de decisions,
racionalment i crítica, amb la informació
disponible.
- Desplegament bàsic d’habilitats per obtenir
informació (tant individualment com en
col·laboració) i, molt especialment, per
transformar-la en coneixement propi,
relacionant i integrant la nova informació amb
els coneixements previs i amb la pròpia
experiència personal i sabent aplicar els nous
coneixements i capacitats en situacions
semblants i contextos diversos.

- Coneixement d'habilitats tecnològiques
bàsiques que permetin als nens i les nenes
incorporar amb eficiència l'ús interactiu
d'aquestes eines en les pràctiques educatives i
també adaptar-les a propòsits col·lectius i
personals.
- Iniciació en saber comunicar la informació i
els coneixements adquirits emprant, de
manera creativa, recursos expressius que
incorporin, no solament diferents llenguatges
i tècniques específiques, sinó també les
possibilitats que ofereixen les tecnologies de
la informació i la comunicació.
- Adopció de metodologies de treball que
afavoreixin que els nens i les nenes, de mica
en mica, puguin esdevenir persones
autònomes, eficaces, responsables, crítiques i
reflexives en la selecció, tractament i
utilització de la informació i les seves fonts, en
diferents suports i tecnologies.

Relació de competències bàsiques:
1. Competència social i ciutadana
2. Competència d’autonomia i iniciativa personal
3. Competència d’aprendre a aprendre
4. Tractament de la informació i competència digital
5. Competència comunicativa i lingüística audiovisual
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5. Competència comunicativa i lingüística
audiovisual
- Expressió i comprensió de missatges, tant
orals com escrits, visuals o corporals, que
s'intercanvien en situacions comunicatives
diverses que es generen a l'aula i que després
els infants poden adaptar a diverses accions
comunicatives amb l’entorn.
- Inici d’un progressiu aprofundiment en la
interpretació i la comprensió de la realitat que
ens envolta, per potenciar el
desenvolupament de l'autoestima i la
confiança de cada infant en si mateix/a.
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- Adquisició d’estratègies bàsiques per a la
presa de decisions i la cohesió dels grups
humans; l’acceptació i realització de crítiques
constructives; la capacitat per posar-se en el
lloc d'altri de manera empàtica; el respecte
d’opinions diferents a les pròpies amb
sensibilitat i esperit crític; i el treball en grup
de manera cooperativa.
- Cerca de solucions creatives que ajudin a
establir les bases per superar tota mena
d'estereotips i també a prendre actituds
crítiques davant dels continguts de risc que
denigren les persones per motius de gènere o
que les associen a imatges tòpiques que
després poden degenerar en situacions de
segregació i desigualtat.

2. DRETS DELS INFANTS
2.1. Drets que proposem treballar amb la pel·lícula
De forma complementària al dret a la
protecció de la infància i del deure a la cura
compartida, volem incidir també en la
diversitat de famílies que poden sorgir quan
una o més persones adultes es fan càrrec d’un
infant (orfe o no) amb estimació i amor, idea
que la pel·lícula recull amb la faula d’un gat
que assumeix cuidar una cria de gavina fins
que es fa gran i aprèn a volar.
La coresponsabilitat de gèneres durant la
criança és clau a l’hora d’exercir la cura dels
més menuts i acompanyar-los en el seu
procés de creixement i maduració, fins assolir
una autonomia plena i poder-se valdre per si
sols. Per tant, posem l’accent en el potencial
d’una maternitat i/o una paternitat el més
compartides possible, i en una comprensió de
la riquesa de formes que pot adoptar la
representació de la feminitat.
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La faula del gat i la gavina també fa pensar en
el dret a la inexistència de barreres culturals o
ètniques (i fins i tot d’espècie) en el moment
de fer-se càrrec d’una criatura en situació de
vulnerabilitat i que necessita protecció per
desenvolupar-se plenament i créixer. Conté
una reflexió intrínseca sobre el valor de la cura
maternal (que, si cal, pot exercir perfectament
el gènere masculí), i de com la mort
primerenca d’un pare i/o una mare marca la
vida dels infants (i les cries d’animals).
Amb aquesta faula, reforcem el dret a garantir
la identitat dels infants per damunt de les
preferències del món adult. També
remarquem el valor de la paraula donada i el
compromís adquirit, així com del foment de la
convivència pacífica, la solidaritat i el respecte
per damunt del poder dels uns sobre els
altres, les diferències irreconciliables i els
prejudicis. La història ofereix un aprenentatge
intens sobre com es pot arribar a estimar i
ajudar obertament a qui ho necessiti.

2.2. Marc legal que recull els drets humans i els drets de la infància als
quals es pot referir la pel·lícula
La pel·lícula Història d’una gavina (i del gat
que li va ensenyar a volar) permet treballar
amb l’alumnat sobre el marc legal que recull
els drets humans i els drets de la infància en la
línia que us apuntem en aquest apartat.
Donat el caràcter de faula d’aquesta pel·lícula
protagonitzada per animals, cal entendre els
articles que apuntem en un sentit molt ampli
(per exemple, si el text parla de nacionalitat,
cal interpretar l’estrangeria de la gavina
migradora, o bé entendre ètnia per espècie,
etc.):
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.
Article 25. 2. La maternitat i la infantesa tenen
dret a una cura i a una assistència especials.
Tots els infants, nascuts d'un matrimoni o fora
d'un matrimoni, gaudeixen d'igual protecció
social.
Declaració Universal dels Drets Humans
Declaració dels Drets Humans (lectura fàcil)
Declaració dels Drets de l’Infant
1. Dret a la igualtat, sense distinció de raça,
religió o nacionalitat.
2. Dret a una protecció especial que asseguri
un creixement mental i social sa i lliure.
3. Dret a un nom i a una nacionalitat.
6. Dret a comprensió i afecte per part de les
famílies i de la societat
Declaració dels Drets de l'Infant (completa)
Declaració dels Drets de l'Infant (abreujada)
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Convenció sobre els Drets de l’Infant
Article 6. 1. Els Estats membres reconeixen
que tot infant té el dret intrínsec a la vida.
Article 20.1. Un infant privat temporalment o
permanentment del seu entorn familiar (...) té
dret a la protecció i l’ajuda especials de l’estat.
Article 21. Els Estats membres que reconeixen
o permeten l'adopció han d'assegurar que la
consideració principal sigui l'interès
primordial de l'infant i:
3. Han de prendre totes les mesures
convenients per assegurar que l’infant objecte
d’adopció entre països gaudeixi de totes les
salvaguardes i garanties equivalents a les de
l’adopció nacional.
Article 30. Als Estats on hi hagi minories
ètniques, religioses o lingüístiques, l'infant
que pertanyi a alguna d'aquestes minories té
dret a gaudir de la seva pròpia cultura, a
practicar la seva religió i a utilitzar la seva
pròpia llengua.
Convenció sobre els Drets de l'Infant (completa)
Convenció sobre els Drets de l'Infant (resumida)

Dret a la protecció de la
infància i deure a la cura
compartida, tenint en
compte tota la diversitat de
famílies que conviuen a la
nostra ciutat

Carta de Ciutadania. Carta de Drets i Deures
de Barcelona
Article 11. Seguretat en l’espai públic.
1. Tothom té dret a la seguretat en el
desenvolupament de la seva vida quotidiana.
Article 12. Convivència pacífica.
1. Totes les persones tenen el dret i el deure
de mantenir una convivència pacífica i de
respectar els drets i les llibertats dels altres.
Article 22. Infants i adolescents.
Totes les persones menors d’edat tenen dret a
tenir condicions d’existència que els permetin
el seu desenvolupament integral. En
particular:
a) Tenen dret a gaudir de la seva família en un
marc de responsabilitat i protecció.
b) Han de tenir garantits els recursos socials
per al ple desenvolupament físic, mental,
intel·lectual i ètic.

Article 36. Llibertat i dignitat.
2. Totes les persones tenen el deure de tractar
amb respecte, consideració i solidaritat
aquelles persones que, per les seves
circumstàncies personals, socials o de
qualsevol altra índole, es trobin en una
situació de més vulnerabilitat.
Carta de Ciutadania. Carta de Drets i Deures
de Barcelona
Carta de Ciutadania. Carta de Drets i Deures
de Barcelona (lectura fàcil)

Qüestions a destacar sobre els drets de la infància:
•
•
•
•
•
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Coresponsabilitat de gèneres durant la criança
Riquesa de formes que pot adoptar la
representació de la feminitat
Inexistència de barreres culturals o ètniques en
fer-se càrrec d’un infant
Dret a garantir la identitat dels infants
Foment de la convivència pacífica, la solidaritat i
el respecte

3. LA PEL·LÍCULA
3.2. Sinopsi de l’argument
Abans de morir a causa d’haver quedat
atrapada en un vessament de petroli al mar, la
Kengah aconsegueix arribar fins al jardí d’una
casa situada en una ciutat portuària. És una
gavina a punt de pondre i li demana al gat
Zorbàs tres favors: covar l’ou, no menjar-se’l i
ensenyar al pollet a volar. La cria de gavina és
molt ben acollida entre la colla dels gats del
moll i de nom li posen Afortunada.
En Zorbàs i els seus amics tenen cura de
l’Afortunada durant el procés de formació de
la seva identitat, fins que arriba el moment
d’independitzar-se cel enllà. Una nena filla
d’un poeta ajudarà la comunitat de gats a
ensenyar a la petita gavina a volar, perquè fins
aleshores ella es veia a si mateixa com si fos
també un gat.

3.1. Fitxa tècnica breu
Títol original:
La gabbianella e il gatto
Animació
Director:
Enzo d’Alò
Guionistes:
Enzo d’Alò i Umberto Marino
Itàlia
Any d’estrena: 1999
Durada: 76 minuts
Versió catalana
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Entremig de tot plegat, hi ha una lluita
soterrada entre els gats i les rates per evitar
que aquestes es facin amb el control absolut
del port de la ciutat.
La pel·lícula és una adaptació del relat
homònim de l’escriptor xilè Luis Sepúlveda.

Tràiler en castellà

3.3. Explicació dels conflictes i dels personatges en relació als valors a
treballar
La pel·lícula presenta una trama principal i
una subtrama, cada una de les quals planteja
temes de reflexió sobre els drets dels infants.
La trama principal és la història de l’ou que
pon la gavina abans de morir i que el gat
Zorbàs es compromet a covar. El naixement
de la petita gavina desencadena l’assumpció
de responsabilitats per part del gat,
compartida per la seva colla, que l’ajuda en la
cria i l’educació de l’au. Això fa incidència tant
en el dret a la protecció del menor que
reconeixen tots els textos legals sobre drets
dels infants,
com en el
deure de les
persones
a d u l t e s
garantir-la, i
més quan es
t r a c t a
d’infants en
una situació
d
e
vulnerabilitat.
La cura que
els gats tenen
de la petita
gavina es pot
entendre
com una metàfora del deure compartit dels
progenitors en l’educació i la custòdia de fills i
filles, l’enorme versatilitat de la
coresponsabilitat entre gèneres durant la
criança i l’acceptació del rol maternal que
també poden assumir els homes.
Un altre tema clau del relat és l’acceptació de
la diferència, en aquest cas, de la cria de
gavina per part de la comunitat felina.
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És evident que l’anècdota és traslladable a
qualsevol situació d’interrelació humana de
les que ens trobem quotidianament en el
nostre entorn. De fet, l’actitud positiva dels
únics protagonistes humans de la pel·lícula, el
poeta i la seva filla Nina, reforcen aquesta
idea. Aquests elements també posen èmfasi
en les implicacions socials i culturals d’una
adopció internacional en el món actual.
Però la temàtica és presentada igualment per
contrast. Apareix amb l’explicació de tot el
procés que la petita gavina segueix des del
seu convenciment
inicial de ser un gat
(i la seva voluntat
de ser-ho, igual que
ho són els animals
del seu entorn) fins
a la dura acceptació
de
la
seva
diferència, que li fa
prendre consciència
de
la
seva
individualitat.
La subtrama de les
rates obre la porta a
parlar del dret dels
infants
a
una
convivència pacífica i en un clima de plena
seguretat, per assegurar-ne el seu
desenvolupament íntegre com a persones.
En aquest sentit, el film incideix de nou en el
dret a la protecció i la defensa dels més
menuts per part del món adult.

3.4. Relació de qüestions a observar per a una millor comprensió de la
pel·lícula
1. Elements contextuals:

2. Elements narratius:

La pel·lícula està basada en la novel·la infantil
del mateix títol. Ara bé, relata una història que
s’adreça a un públic més ampli que, d’una
banda, gaudeixi amb les històries que
estimulen la imaginació i l'enginy, i de l’altra,
estigui disposat a veure el món sota una
òptica diferent i, per tant, a estimar-lo i cuidarlo.

El guió no està a l’alçada de la potència dels
valors que transmet la història que explica. Fa
una caracterització pobra dels personatges
(en Zorbàs de la novel·la és més emfàtic i està
més convençut del seu deure i la
responsabilitat assumida vers el pollet), i té
una estructura dramàtica abrupta i poc fluïda
en la interrelació de trames. La història avança
per blocs juxtaposats; la qual cosa pot
representar, en canvi, un avantatge de cara a
la comprensió de les seqüències concretes per
part dels infants més petits. Igualment,
l’infantilisme del gat protagonista pot facilitar
la identificació del públic menut. Però aquests
dos factors són més fruit de la simplicitat de
plantejaments narratius, que no d’una
estratègia elaborada.

Luis Sepúlveda és un autor xilè que ha passat
del compromís polític (va haver d’exiliar-se
durant el règim militar de Pinochet) al que ara
ell anomena: “vinculació ètica a la societat”.
Gran viatger i narrador, compta amb una
extensa obra plasmada en gèneres ben
diversos. El seu estil és senzill i combina el
realisme amb una certa visió màgica, però
sempre ben ubicada en un marc geogràfic i
temporal concrets.
3. Elements formals:
La intenció original de Sepúlveda quan va
escriure aquest llibre adreçat als seus fills era
parlar-los de la degradació del medi ambient
a causa de l’activitat humana. Però el llibre va
derivar també cap a la defensa de la criança
compartida, la convivència, el respecte de les
diferències, l’amistat, la llibertat i l’amor.
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Pel que fa a la creació artística, es tracta d’una
animació clàssica i fins i tot tradicional, en part
justificada per haver estat produïda a una
època predigital. Però crida l’atenció que els
dos fragments més onírics inserits al film usen
una estètica i tècnica molt més moderna que
no la que serveix de base a tota la pel·lícula.

3.5. Informacions d’interès sobre la pel·lícula
Sepúlveda ha vist adaptades al cinema altres
obres seves, i ell mateix també ha dirigit un
llargmetratge i un curtmetratge.
La pel·lícula va ser la producció de dibuixos
animats més cara de la història del cinema
italià: 10.000 milions de lires de l’època, uns 6
milions d’euros en l’actualitat i que en aquells
anys suposaven parlar d’una superproducció.
Com que aleshores encara es treballava a mà,
es diu que per fer tots els dibuixos es van fer
servir dos camions dels grossos plens de llapis
de colors.
El director va ser primer músic, raó per la qual
té sempre molta cura de la banda sonora de
les seves pel·lícules. Les cançons del film van
gaudir d’una gran popularitat entre la
població infantil a Itàlia.
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4. PROPOSTA PEDAGÒGICA
La seqüència didàctica que us proposem al
voltant de la pel·lícula Història d’una gavina
(i del gat que li va ensenyar a volar) es
conforma de cinc moments educatius
complementaris:
• Activitat prèvia a l’aula (1 hora)
• Anada al cinema a veure el Història d’una

a) Quines persones prenen cura de vosaltres
fins que us feu grans? Què us aporta cadascú?,
b) Quines coses us fan únics/úniques a cada
un/a de vosaltres? Quin suport espereu de les
persones adultes en el vostre procés de
creixement?, i

gavina (i del gat que li va ensenyar a
volar) i debat posterior
• Activitat de creació a l’aula (entre 1 hora i 6
hores màxim)
• Acció de compartir en línia la creació de
cada grup classe
• Possibles interaccions de l’alumnat i/o el
grup classe fent servir les funcionalitats del
Bloc

c) Com ajudaríem un infant o bé una cria
d’animal que s’hagi quedat sense mare? Què
necessita més? Què li podem oferir?. Tot el
que surti es pot anar recollint a la pissarra.
Anirà bé apuntar almenys una aportació de
cada alumne/a. Per animar la pluja d’idees,
podeu adreçar l’alumnat a parlar-ne a casa i
així venir a classe amb alguna idea sobre
qualsevol dels tres temes plantejats.

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.

En base al recull d’aportacions, es proposa
orientar una cerca d’informació a Internet i
complementar-la amb algun conte disponible
a l’aula o al centre que treballi algun dels
continguts. És possible fer-la directament a
l’aula entre tots i totes, però millor si cada
docent ja la porta una mica preparada. Es pot
centrar en alguna de les tres qüestions que
treballa la pel·lícula, o bé treballar-les totes
tres transversalment (10’). A partir d’aquí,
anirà bé plantejar l’activitat de cerca
d’informació per racons, subdividint el grup
classe en tres o quatre equips de treball, o bé
continuar amb el gran grup, amb l’ajuda d’una
pissarra digital, o d’un projector i un ordinador
portàtil. L’enfocament és trobar textos breus,
imatges o petits vídeos que aportin noves
idees o bé ajudin a aprofundir en les que han
estat exposades (20’). Per acabar, el
professorat pot fer un recull de tots els nous
punts de vista que han anat sortint, i també és
el moment de passar a presentar la sinopsi i el
tràiler o fins i tot algun fragment inicial de la
pel·lícula Història d’una gavina (i del gat que
li va ensenyar a volar) (10’).

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 dos enfocaments entre els quals
podríeu triar el que més us convingui:
1. Cerca d’informació a Internet i comentari
L’activitat comença amb una primera pluja
d’idees (20’) sobre les qüestions claus que
podem treballar a partir de la pel·lícula
Història d’una gavina (i del gat que li va
ensenyar a volar):
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2. Pluja d’idees i debat
Comença amb una primera pluja d’idees (20’)
sobre temes com ara:
a) La criança compartida de fills i filles per part
de mares i pares. (I si a la classe hi ha algun
infant que té família monoparental o bé
homparental, potser també seria el moment
de parlar-ne).
b) La protecció i estimació de tots els infants
(sobretot si es troben en una situació de
vulnerabilitat), malgrat les diferències
culturals i/o ètniques.

Al final de la sessió, el professorat pot fer un
recull de les qüestions claus que han sortit, i
també és el moment de passar a presentar la
sinopsi i el tràiler o fins i tot algun fragment
inicial de la pel·lícula Història d’una gavina (i
del gat que li va ensenyar a volar) (10’).
L’objectiu tant d’una opció com de l’altra és
situar el context de la pel·lícula i els drets a
treballar, i així preparar l’anada al cinema
entre tots i totes.

c) La preservació de la identitat de cada infant
i l’ajuda de les persones adultes perquè
puguin desenvolupar-la plenament.
Les diverses aportacions es poden anar
recollint a la pissarra. La lectura d’aquesta guia
és un bon punt de partida per anar obrint els
temes de debat i recollir les opinions de
l’alumnat. Convé apuntar almenys una
aportació de cada alumne/a.
En base a les idees recollides, es prepararà un
debat entre el grup classe subdividit en dos
equips prou equilibrats (nens/nenes, destresa
en l’expressió, seguretat en un/a mateix/a,
etc.). Abans d’engegar-lo anirà bé decidir
conjuntament i apuntar a la pissarra quin serà
el tema a debatre entre tot el que hagi anat
sortint a la pluja d’idees (10’).
Per iniciar-lo, primer farà tres aportacions
l’equip 1 i després l’equip 2. A partir d’aquí ja
s’obrirà el torn de paraules indistintament i es
coordinarà per part del professorat. Per
tancar-lo, cada equip aportarà alguna cosa
que ha après de l’altre equip (20’).
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Algunes orientacions per a
la cerca d’informació o bé la
preparació del debat:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Institucions que
treballen els drets dels
infants
Contes
Poemes
Revistes infantils
Bancs d’imatges
Canals de vídeos
Webs d’ONG dedicades
a la infància
Campanyes

4.2. Del cinema a l’aula
Tenen cura de nosaltres quan…
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 equips de treball. El punt de partida
serà que cada subgrup triï i tracti un dels drets
dels infants que han sortit reflectits a Història
d’una gavina (i del gat que li va ensenyar a
volar):
- el dret dels infants a fer-se grans amb la cura
compartida de les persones adultes que tenen
al seu costat.
- el dret de totes les nenes i els nens del món a
rebre protecció i estimació, siguin de la
cultura o la procedència que siguin
- el dret que cada infant té a preservar la seva
manera de ser i tot allò que el pot fer feliç
- el dret dels infants a una convivència pacífica
i en un clima de plena seguretat
Us suggerim que cada equip plasmi la defensa
del seu dret en sis vinyetes (imatge i rodolí)
que tant poden elaborar individualment o bé
de dos en dos. Així conjuntament
aconseguiran elaborar una auca sobre les
necessitats de cura que tenen els infants.
En l’elaboració de les vinyetes de l’auca, es pot
triar un format d’expressió gràfica en concret
(dibuix, fotografia, collage, etc.) o bé
combinar-los. Si és possible optar per un
format digital, potser serà més fàcil compartir
el treball final al Bloc, però no us preocupeu
perquè sempre hi ha l’opció d’escanejar-lo.
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Amb l’elaboració de l’auca, s’ofereix una
possibilitat de treballar de forma creativa tant
els continguts dels textos legislatius sobre els
drets dels infants com el debat generat a l’aula
abans de veure el film i després a la sala de
cinema un cop feta la projecció. Faran un
treball col·lectiu entre tots i totes, però cada
subgrup tindrà l’oportunitat de desenvolupar
un punt de vista propi i plasmar-lo en la seva
creació.
Aquesta activitat pot desenvolupar-se en una
sola sessió d’una hora de classe, si es fa
prèviament la distribució d’equips i tasques,
es concep un punt de partida individualment
a casa (amb la col·laboració de les famílies) i/o
en grup a l’aula, i es parteix de les qüestions
sorgides arran del visionat del film i el petit
debat al cinema.
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 sis hores
lectives. Així es donarà el pes que es mereix a:
la posada en comú d’idees i la reflexió en petit
grup, la creació de cada vinyeta i
l’organització de l’auca sencera, i la
construcció d’una mirada pròpia davant dels
temes treballats, tant per part de cada nen o
nena com del conjunt del grup classe.

Fem una auca sobre el tema:
Tenen cura de nosaltres quan...

Una possible seqüència didàctica del
desplegament més minuciós de l’activitat
seria:
- Creació dels subgrups i distribució de
tasques. Tria, presa de familiaritat i immersió
de cada equip de treball en la temàtica a
treballar. Reflexió en grup i també individual
per a la creació d’un punt de vista (1 a 2
hores).
- Definició de les idees de disseny i el fil
conductor argumental tant de les sis vinyetes
com de l’auca en general, i treball sobre la
tècnica escollida (dibuix, fotografia, collage,
etc. o bé combinació de més d’una) i la
redacció de rodolins (1 a 2 hores).
- Realització de les vinyetes de l’auca
(individualment o bé de dos en dos), segons la
presa de decisions i la preparació portades a
terme a cada equip de treball i també per part
de tot el grup classe. Finalització de l’auca
posant totes les vinyetes en ordre i fent els
acabats de composició en el suport final
escollit (1 a 2 hores).

4.3. De l’aula al món
Un cop el vostre grup classe hagi publicat
l’auca al Bloc del Cicle de Cinema i Drets dels
Infants, us aconsellem que consulteu i
compartiu amb l’alumnat les creacions d’altres
instituts de la ciutat.
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.
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1. Cerca, tria i breu comentari de notícies o
fets relacionats amb els drets treballats.
2. Escriptura d’una idea de conte (dues o tres
línies) que serveixi per abordar algun dels
drets treballats.
3. Elaboració d’un dibuix que reflecteixi
alguna de les situacions treballades.

4.4. Enviament dels treballs de
creació
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.

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

4.5. Avaluació de l’activitat
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.

5. MATERIAL COMPLEMENTARI
5.1. Enllaços d’interès

5.2. Bibliografia i filmografia

Podeu trobar més informació a:

Sepúlveda, L. (1996). Historia de una gaviota
y del gato que le enseñó a volar.
Barcelona: Tusquets.

Bloc del Cicle de Cinema i Drets dels Infants:
Textos legislatius al web de Drets Civils de
l’Ajuntament de Barcelona:

Sepúlveda, L. (2000). Història d’una gavina i
el gat que l’ensenyà a volar.
Barcelona: Seix Barral.

Llistat de textos de referència
Documents en lectura fàcil

Climent Carrau, P. (2011). Potón el gato no
quiere pato. Barcelona: Editorial Bambú.

Webgrafia:
Wikipedia Luis Sepúlveda
Escritores.org - Luis Sepúlveda
Llibre Historia de una gaviota y el gato que le
enseñó a volar
Cinema en català
Pel·lícula sencera Història d’una gavina (i del
gat que li va ensenyar a volar) en castellà

Molist, Pep (2010). La Moli i la Doli.
Barcelona: Barcanova.
Muñoz Puelles, V (2010). Nens i nenes de tot el
món. Barcelona: Animallibres.
de Paola, T. (1991). Oliver Button es una nena.
Madrid: Susaeta.
Turin, A. (1991). Arturo y Clementina.
Barcelona: Lumen.

Una amistat inoblidable.
Luc Jacquet (dir.). França, 2008
Viatge màgic a l’Àfrica.
Jordi Llompart (dir.). Catalunya, 2009

Crèdits
Guia realitzada per:
Carme Mayugo i Oriol Porta
Teleduca. Educació i Comunicació SCP
teleduca@teleduca.org
93 4509826
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