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 1r cicle d’educació secundària agafem com
a punt de partida la pel·lícula Quiero ser como
Beckham. A partir de la història que viuen les
dues protagonistes, les seves famílies i tot el
seu entorn; us convidem a reflexionar sobre el
dret a l’autoafirmació (en especial de les noies
però també dels nois), per damunt de les
imposicions culturals, els prejudicis socials i
les desigualtats imperants. Ho farem en base a
una seqüència didàctica que permeti
aprofundir en totes aquestes qüestions.
El recorregut pedagògic ens portarà de l’aula
al cinema, del cinema a l’aula i de l’aula a la
vida quotidiana i l’entorn dels nois i les noies.
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.
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Aquest camí comença amb una activitat a
l’aula (1 hora) que es pot basar en l’elaboració
d’un sociograma o bé en una cerca i
comentari de notícies 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 concreta i conjuntament elaborin la
pàgina principal d’un Bloc amb el motiu
Volem ser lliures i tenim drets!.
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 l’alumnat, amb l’acompanyament
del professorat i/o les famílies, per connectar
tot allò après i debatut amb la vida quotidiana
i l’entorn.

Activitat de creació d’una
portada de Bloc:
Volem ser lliures i tenim drets!

1.2. Objectius pedagògics i competències bàsiques
1. Competència social i ciutadana
- Comprensió de la realitat social en què es
viu, cooperació, convivència i exercici de la
ciutadania democràtica en una societat plural,
així com adopció de compromisos per
contribuir en la seva millora.
- Integració de coneixements, habilitats i
actituds que permeten participar, prendre
decisions, triar com comportar-se en
determinades situacions i responsabilitzar-se
de les eleccions i decisions adoptades.
- Coneixement sobre l’evolució i organització
de les societats i sobre els trets i els valors del
sistema democràtic, així com utilitzar el judici
moral per a triar i prendre decisions, i exercir
activament i responsablement els drets i
deures de la ciutadania.
- Presa de consciència dels valors de l’entorn,
avaluar-los i reconstruir-los afectivament i
racional per crear progressivament un sistema
de valors propi i comportar-se en coherència
amb ells en afrontar una decisió o un
conflicte. Adoptar una posició personal
basada en el respecte a principis o valors
universals com els que conté la Declaració
dels Drets Humans.

2. Competència d’autonomia i iniciativa
personal
- Adquisició de consciència i aplicació d’un
conjunt de valors i actituds personals
interrelacionades, com la responsabilitat, la
perseverança, el coneixement de si mateix/a i
l’autoestima, la creativitat, l’autocrítica, el
control emocional, la capacitat d’elegir, de
calcular riscos i d’afrontar els problemes, així
com la capacitat de demorar la necessitat de
satisfacció immediata, d’aprendre de les
errades i d’assumir riscos.
- Desenvolupament de l’autoestima i la
confiança en si mateix/a per esdevenir un
ciutadà o una ciutadana responsables, que
estiguin preparats per aprendre al llarg de
tota la vida.
- Capacitat d’elegir amb criteri propi,
d’imaginar projectes, i de portar endavant les
accions necessàries per desenvolupar 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 i laboral.
- Transformació de les idees en accions, és a
dir, proposar-se objectius i planificar i portar a
terme projectes col·lectius. Requereix
reelaborar els plantejaments previs o elaborar
noves idees, buscar solucions i portar-les a la
pràctica de forma conjunta.

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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3. Competència d’aprendre a aprendre
- Treball de les habilitats per a conduir el propi
aprenentatge i, per tant, ésser capaç de
continuar aprenent de manera cada vegada
més eficaç i autònoma, d’acord amb els propis
objectius i necessitats.
- Adquisició de consciència de les pròpies
capacitats (intel·lectuals, emocionals, físiques),
i també dels processos i les estratègies
necessàries per a desenvolupar-les, així com
del que es pot fer amb ajuda d'altres persones
o recursos.
- Consecució d’un sentiment de competència
personal, que redunda en el
desenvolupament de les actituds, la
motivació, la confiança en un/a mateix/a i el
gust d'aprendre.
- Presa de consciència del que se sap i del que
cal aprendre, de com s’aprèn, i de com es
gestionen i controlen de forma eficaç els
processos d’aprenentatge, optimitzant-los i
orientant-los a satisfer objectius personals i
també els fins col·lectius.
- Coneixement de les pròpies potencialitats i
carències, traient profit de les primeres i tenint
motivació i voluntat per superar les segones
des d’una expectativa d’èxit, augmentant
progressivament la seguretat per afrontar
nous reptes d’aprenentatge.

4. Tractament de la informació i
competència digital
- Incorporació de diverses habilitats, que van
des de l’accés a la informació fins a la seva
transmissió, tot usant distints suports,
incloent-hi la utilització de les tecnologies de
la informació i la comunicació com element
essencial per informar-se, aprendre i
comunicar-se.
- 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.
- Obtenció d’un bon domini de tots els
llenguatges bàsics i de les seves pautes de
decodificació i transferència, així com
aplicació escaient en distintes situacions i
contextos del coneixement dels diferents
tipus d’informació, les seves fonts,
possibilitats i localització, i dels llenguatges i
suports més freqüents en què sol expressar-se
cada coneixement.
- Millora de les destreses relacionades amb el
raonament per organitzar la informació,
relacionar-la, analitzar-la, sintetitzar-la i fer
inferències i deduccions de distint nivell de
complexitat; en definitiva, comprendre-la i
integrar-la en els esquemes previs de
coneixement.

Idees prèvies, anàlisi del film, reflexió al
voltant dels drets dels infants, expressió en
llenguatges diversos, treballs creatius,
interaccions amb altres instituts,
devolucions a l’entorn , etc.
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5. Competència comunicativa i lingüística
audiovisual
- Coneixements i habilitats per saber
comunicar oralment, per escrit i amb els
llenguatges audiovisuals, fent servir el propi
cos i les tecnologies de la comunicació, amb
una gestió de la diversitat de llengües, amb
l’ús adequat de diferents suports i tipus de
text i amb adequació a les diferents funcions
que tenen.
- Obertura de camins per interactuar i dialogar
amb altres persones de manera adequada i
apropar-se a altres cultures; expressar
observacions, explicacions, opinions,
pensaments, emocions, vivències i
argumentacions; gaudir escoltant, observant,
llegint o expressant-se utilitzant recursos
lingüístics i no lingüístics; aprofundir en la
interpretació i comprensió de la realitat que
ens envolta i el món.
- Construcció de coneixements i pensament
social crític en el tractament de la informació i
el domini dels recursos comunicatius diversos
que hi ha a l’abast en la nostra societat,
facilitant la comunicació del coneixement i
obrint vies per compartir-lo.
- Cerca de solucions creatives que ajudin a
superar tota mena d’estereotips i a prendre
actituds crítiques davant dels continguts de
risc que denigren les persones per motius de
sexe o que l’associen a imatges tòpiques que
es converteixen en vehicle de segregació o
desigualtat.
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2. DRETS DELS INFANTS
2.1. Drets que proposem treballar amb la pel·lícula
A banda del dret a l’autoafirmació de les noies
i les dones, per sobre de les tradicions
culturals que en limiten el seu ple
desenvolupament com a persones, volem
incidir en la importància que totes les noies,
siguin de la cultura que siguin, puguin
perseguir els seus somnis i expressar el seu
talent.
En aquest sentit, el món adult i també l’entorn
masculí poden acompanyar-les a assolir un
desplegament complet de les seves capacitats
i habilitats, sense que ni els prejudicis socials
ni les frustracions personals o col·lectives les
limitin durant el seu procés de creixement. Cal
fer un especial incís en la valoració social de
l’esport femení.
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Això ens porta al dret que les opinions de les
noies (i també dels nois) siguin tingudes en
compte en funció del seu grau de maduresa, i
així puguin decidir sobre el seu propi
desenvolupament personal. Es tracta
d’entendre-les, fer-los costat i recolzar la seva
presa de decisions i el convenciment que
tenen sobre les seves aptituds, per ajudar-les
a realitzar-se.
Els nois i les noies no s’haurien de sentir
atrapats/des pel seu entorn a l’hora de definir
la seva orientació sexual ni tampoc en el
moment de deixar-se guiar pels seus
sentiments. La interculturalitat pot entendre’s
com una gran oportunitat d’emancipació i no
com un perill de pèrdua d’autenticitat per part
de cada cultura.

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 Quiero ser como Beckham
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 marquem a
continuació:
Declaració Universal dels Drets Humans
Article 20. 1. Tota persona té dret a la llibertat
de reunió i d'associació pacífiques.
Article 27.1. Tota persona té dret a prendre
part lliurement en la vida cultural de la
comunitat, a fruir de les arts i a participar del
progrés científic i dels beneficis que en
resultin.
Declaració Universal dels Drets Humans
Declaració dels Drets Humans (lectura fàcil)
Declaració dels Drets de l’Infant
Principi 7. L'infant té dret a rebre educació,
que serà gratuïta i obligatòria almenys en la
seva etapa elemental. Se li donarà una
educació que afavoreixi la seva cultura
general i li permeti, en condicions d'igualtat
d'oportunitats, desenvolupar les seves
aptituds i el seu judici individual, el seu sentit
de responsabilitat moral i social, i esdevenir
un membre útil de la societat. L'interès
superior de l'infant serà el principi que guiarà
aquells qui tenen la responsabilitat de la seva
educació i orientació; aquesta responsabilitat
pertoca abans de tot als seus pares.
L'infant gaudirà plenament de jocs i esbarjos,
els quals hauran d'estar orientats a les
finalitats perseguides per l'educació; la
societat i les autoritats públiques s'esforçaran
a promoure la satisfacció d'aquest dret.
Declaració dels Drets de l'Infant (completa)
Declaració dels Drets de l'Infant (completa)
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Convenció sobre els Drets de l’Infant
Article 12. L'infant té dret, així que tingui un
judici propi, a expressar la seva opinió en tot
allò que l'afecta i a veure com aquesta opinió
és atesa.
Article 15. L'infant té dret a la llibertat
d'associació i a celebrar reunions pacífiques
amb la condició que els drets dels altres siguin
respectats.
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.
Article 31. L’infant té dret al descans, al lleure,
al joc i a la participació en activitats culturals i
artístiques.
Convenció sobre els Drets de l'Infant (completa)
Convenció sobre els Drets de l'Infant (resumida)
Convenció sobre l'Eliminació de totes les
formes de Discriminació contra la Dona
Article 10. Els Estats Parts prendran totes les
mesures apropiades per evitar la discriminació
contra la dona, a fi d'assegurar-li la igualtat de
drets amb l'home en l'esfera de l'educació i en
particular per assegurar, en condicions
d'igualtat entre homes i dones:
g) Les mateixes oportunitats per participar
activament en l'esport i l'educació física;
Article 13. Els Estats Parts adoptaran totes les
mesures apropiades per eliminar la
discriminació contra la dona en altres esferes
de la vida econòmica i social a fi d'assegurar,
en condicions d'igualtat entre homes i dones,
els mateixos drets, en particular:
c) El dret a participar en activitats d'esplai,
esports i en tots els aspectes de la vida
cultural.

Article 16. 1. Els Estats Parts adoptaran totes
les mesures adequades per eliminar la
discriminació contra la dona en tots els
assumptes relacionats amb el matrimoni i les
relacions familiars i, en particular, asseguraran
en condicions d'igualtat entre homes i dones:
a) El mateix dret per contreure matrimoni;
b) El mateix dret per triar lliurement cònjuge i
contreure matrimoni només pel seu lliure albir
i el seu ple consentiment;
Convenció sobre l'Eliminació de totes les
formes de Discriminació contra la Dona
Carta de Ciutadania. Carta de Drets i Deures
de Barcelona
Article 15. Educació. 2. Tots els veïns i les
veïnes de Barcelona tenen dret a l’educació
dels seus fills i filles a les escoles bressol, i
tenen dret als recursos socials per al ple
desenvolupament intel·lectual i de les
habilitats socials i a una educació que estimuli
el desig de continuar estudiant més enllà de la
finalització dels estudis obligatoris.
Article 16. Ciutat educadora. 3. Es reconeix el
dret dels infants i dels joves a la pràctica de
l’esport més enllà de l’horari lectiu i el de la
gent gran a poder realitzar activitats físiques i
esportives.
Article 20. Equitat
2. Homes i dones tenen dret a la igualtat de
participació en totes les esferes de la vida
pública i privada.
Article 21. No-discriminació per raó
d’orientació sexual i identitat de gènere
1. Totes les persones tenen dret a no ser
discriminades per raó de la seva orientació
sexual i identitat de gènere.
2. L’Ajuntament adoptarà les mesures
necessàries, incloent-hi programes d’educació
i sensibilització, per tal d’eliminar les
pràctiques i actituds discriminatòries per raó
d’orientació sexual i identitat de gènere.
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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.
c) Tenen dret a opinar i a expressar-se.
d) Tenen dret a la prevenció i l’atenció davant
de situacions de discriminació, risc o
desemparament.
Article 24. Persones estrangeres
1. Les persones de nacionalitat estrangera
tenen dret a gaudir a Barcelona, sense
discriminació, de tots els drets que els
reconeix l’ordenament jurídic. L’Ajuntament
fomentarà polítiques d’acollida als immigrants
i, amb aquest fi:
a) Promourà l’educació tant a la societat
barcelonina com als estrangers per
aconseguir-ne la inclusió i fomentar la
convivència ciutadana.
b) Articularà mecanismes de lluita contra la
xenofòbia i el racisme.
3. Les persones de nacionalitat estrangera que
viuen a Barcelona tenen el deure
d’empadronar-se i d’obtenir els preceptius
permisos de residència i, si escau, de treball.
Respectaran els valors i la cultura que
conformen la societat barcelonina i catalana i
procuraran integrar-se i adquirir les eines
necessàries per desenvolupar-se cívicament,
laboralment i política.
Article 29. Pluralisme envers les qüestions
religioses
1. Totes les persones tenen dret a professar
una creença religiosa a Barcelona, en el
respecte de la legislació vigent.
Carta de Ciutadania. Carta de Drets i Deures
de Barcelona
Carta de Ciutadania. Carta de Drets i Deures
de Barcelona (lectura fàcil)

3. LA PEL·LÍCULA
3.2. Sinopsi de l’argument

3.1. Fitxa tècnica breu
Títol original:
Bend it like Beckham
(literalment: Corva-la –la pilota, amb efectecom en Beckham)
Directora:
Gurinder Chadha
Guionistes:
Gurinder Chadha, Guljit Bindra, Paul Mayeda
Berges
Actrius i actors principals:
Parminder Nagra, Keira Knightley, Jonathan
Rhys-Meyers, Anupam Kher, Archie Panjabi,
Juliet Stevenson, Shaheen Khan
EUA, Regne Unit i Alemanya
Any d’estrena: 2002
Durada: 108 minuts
Versió castellana
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Jess (Jesminder) Bahmra és una noia de 17
anys d’origen hindú que viu amb els seus
pares i la seva germana a un barri dels afores
de Londres. Mentre juga a futbol al parc amb
uns nois, un dia coneix la Jules, una noia
blanca que la convida a integrar-se a l’equip
de futbol femení on ella juga. Un cop passada
la prova gràcies al seu gran talent, la Jess es
veurà confrontada amb la incomprensió de la
seva família, que l’empeny a seguir les
tradicions socioculturals hindús, on l’única
aspiració de les noies sembla que s’ha de
limitar al seu rol familiar. La relació d’amistat i
complicitat (la Jules també ha de fer front a la
crítica sexista de la seva mare) es trenca
dramàticament pels sentiments que ambdues
senten vers el seu entrenador, atret per la Jess.
Els progressos de l’equip el porta a disputar la
final que se celebra, precisament, el mateix
dia del casament de la germana de la Jess.
Això la posa en una situació límit en la qual ha
de triar entre el ple desenvolupament de la
seva passió pel futbol (a la final hi haurà un
buscador de talents americà) o la submissió a
les normes tradicionals hindús.
Tràiler (en anglès).

3.3. Explicació dels conflictes i dels personatges en relació als valors a
treballar
El conflicte principal que planteja Quiero ser
como Beckham és el de com respectar les
tradicions culturals i religioses, que es
manifesten en el sí de la família, quan van en
contra
del
desenvolupament
de les aptituds i
voluntats
de
l’individu. Aquest
conflicte es veu
exagerat
a
la
pel·lícula pel fet
que la història
succeeix en el sí
d’una
família
hindú
molt
aferrada a les
seves tradicions,
però que viu a
Londres, on s’ha
c r i a t
l a
protagonista, que
es troba, per tant,
al mig de dues
concepcions de la
vida
molt
contraposades.
La pel·lícula entra,
doncs, de ple en
aspectes com la
diversitat ètnica, la
interculturalitat, la
tolerància, la justícia, el racisme, les
convencions i la moral, pel que fa a l’aspecte
social. Des del punt de vista individual, parla
del dret a elegir el propi destí, la possibilitat
de desenvolupar un projecte vital propi i la
superació dels rols de gènere preestablerts.
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Precisament aquest darrer punt és l’altre
conflicte important de la pel·lícula. Els rols de
gènere estan molt marcats en la comunitat
hindú, que no pot acceptar que una noia jugui
a
futbol,
però
també
en
la
a n g l e s a ,
representada per la
figura de la mare de
la Jules, a qui no
agrada que aquesta
sigui tan fanàtica
del futbol ni tolera
la possibilitat que la
seva
filla
sigui
lesbiana.
La tria per l’esport
de les protagonistes
és, per tant, el
símbol
d’una
actitud alliberadora
que permet el ple
desenvolupament
de la personalitat de
les dues noies, per
sobre
dels
encasellaments que
suposa la cultura
hindú per a la Jess,
els
prejudicis
sexistes de la mare
anglesa de la Jules, i
el masclisme dels nois amb els quals juga al
parc la protagonista del film. També cal tenir
en compte la infravaloració que persisteix a
les societats occidentals de la competició
esportiva femenina, socialment i
mediàticament ignorada, que es fa explícita
en diversos moments, sobretot pel paper de
l’entrenador.

Un altre aspecte que la pel·lícula remarca
subtilment -de manera natural més que no
com a conflicte en si mateix- són les relacions
entre ètnies i cultures diferents. Entre les
múltiples tensions que el film exposa, el
racisme tan sols es mostra clarament en una
referència al passat (els impediments amb què
el pare de la Jess es va trobar per continuar
jugant al criquet quan va arribar al Regne
Unit). La superació d’aquest conflicte social es
cristal·litza en la relació sentimental entre la
Jess i el seu entrenador irlandès.
Les reticències que aquesta relació amorosa
troba en la família hindú són més de caire
cultural i de desconfiança, de tancament
d’una ètnia en sí mateixa, que purament de
tipus racista.
La protagonista, per tant, es troba en una
situació angoixant davant la presa de
decisions sobre el seu present, que tindran
conseqüències sobre el seu futur.
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La decisió no és fàcil, ja que la Jess no és una
persona rebel; ella respecta els seus pares i no
vol disgustar-los. Però, d’altra banda, discrepa
dels extrems de la seva tradició i sent la
necessitat de prescindir-ne, de cara a poder
desenvolupar la seva personalitat i el seu
futur. La Jess vol fer compatibles els seus
somnis i desitjos de futur amb el respecte als
seus pares i als valors familiars.
Això presenta, per tant, un doble conflicte,
sobretot si tenim en compte els principis del
marc legal de drets de la infància, que
esmenten el dret i la responsabilitat dels pares
i les mares envers l’educació dels seus fills i
filles. Una manera de tractar aquest tema pot
ser posant en evidència que, molts cops, els
progenitors posen en l’educació dels fills i les
filles anhels i il·lusions pròpies, frustrades en la
seva pròpia vida.

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

Demografia:

A l’època de producció de la pel·lícula, David
Beckham (Londres, 1975) era el futbolista més
famós d’Anglaterra i una figura de renom
internacional, tant per les seves habilitats com
a jugador com pel seu glamour mediàtic.

La britànica és una de les societats occidentals
tradicionalment considerada com a més
cosmopolita i multicultural. Però la realitat no
és tan clara i la integració de moltes ètnies ha
estat lenta i dificultosa, com es manifesta en
algun moment de la pel·lícula.

El seu atractiu físic i sex-appeal es van veure
potenciats pel seu matrimoni amb Victoria
Adams, una de les components de les Spice
Girls, el quintet femení de música pop més
comercial del Regne Unit. Líder del
Manchester United, gaudia d’una popularitat
comparable a la de Leo Messi avui dia.
Religió:
La família de la Jess professa la religió sij. Els
sijs creuen que tan sols hi ha un déu per a tots
els homes, el mateix per a totes les religions.
De fet, en Mahavatar Babaji, al qual la mare de
la Jess s’adreça contínuament, era un iogui
místic (de finals del segle XIX i principis del
XX) a qui els seus seguidors consideren en
comunió amb Jesucrist.
L’objectiu vital dels sijs és portar una
existència exemplar que permeti la unió amb
déu. Els sijs han de tenir constantment
present a déu i portar una vida virtuosa que
equilibri les obligacions espirituals amb les
materials, tot evitant el pecat i les
temptacions. Malgrat la forta separació social
de rols, la religió sij no discrimina la dona en la
participació ni la celebració dels actes de
culte. En aquest sentit, es distingeix
sensiblement de l’islamisme.
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Però la comunitat sij ha sabut organitzar-se
per a assolir i garantir la seva participació
social, política i cultural en la societat
britànica, en determinats ambients de la qual
influeix significativament. Els indis són la
primera ètnia (6,6%) de Londres, després de la
blanca britànica (44,9%). Pel que fa a les
religions, l’hinduisme obté un 5% de
presència i el sijisme, un 1,5%.
Direcció:
A ressaltar que la pel·lícula està dirigida (i
guionitzada en part) per una dona hindú,
criada a Londres. De fet, la història té trets
autobiogràfics de la Gurinder Chadha. La
identificació personal i familiar són, en
conseqüència, elements destacats del film,
que l’allunyen de tòpics i li aporten
autenticitat i honestedat.
La directora no defuig la crítica de les
tradicions hindús, però ho fa fent servir un
humor respectuós. És evident que, per sobre
del format de comèdia dramàtica del film, la
directora hi ha volgut exposar la seva opinió
sobre el desenvolupament personal i les
relacions interculturals en un ambient que
coneix de primera mà.

Cal destacar també que la professió de
direcció cinematogràfica ha estat poc
femenina al llarg de la història, fenomen que
sembla que està canviant en els darrers anys.
Posar de relleu Margarethe von Trotta, Agnès
Varda, Mira Nair, Deepa Mehta, Jane Campion,
Icíar Bollaín, Sofia Coppola, Kathryn Bigelow,
Isabel Coixet, Judith Colell, etc. com a
directores de cinema de primer ordre i
reconegudes internacionalment significa que
les dones estan conquerint un altre territori
tradicionalment copat pels homes, com és el
cas del futbol a la pel·lícula.

El fet que el guió final acabés evitant la relació
homosexual entre la Jess i la Jules, i introduís
la història d’amor amb l’entrenador, fins i tot
dóna més joc a la pel·lícula com a via per
qüestionar els models socialment imperants
de noies i dones a les societats occidentals.

Guió:
En una versió anterior del guió, la relació entre
la Jess i la Jules derivava afectivament cap a
quelcom més que una simple amistat, però les
exigències comercials van fer reconduir la
situació, amb la por de perdre el mercat hindú
i gran part del públic familiar europeu i nordamericà.
Convé destacar també com tracta la pel·lícula
els cànons de feminitat més prototípics i els
qüestiona a través de les dues protagonistes.
Més enllà de la tria de les dues noies per un
dels esports més comunament considerat
com a d’homes, roman el malestar de la Jess
en les converses femenines de la seva
germana amb les amigues, la seva
incomoditat davant la insistència de la seva
mare per fer-li aprendre a cuinar plats
tradicionals, el disgust amb què rep la
referència als seus pits petits per part de la
modista, o la broma que li fa una familiar a la
festa de compromís de la seva germana sobre
l’aparell dels nostres homes. La tria de sabates
planes, sense talons; la manera de vestir que
té; etc. conformen un perfil de la protagonista
que la fa una noia diferent.
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Bend vol dir també doblegar en anglès, i fa
referència a estovar la rigidesa i la intolerància
de les tradicions. No només la de la família de
la Jess: també pot entendre’s en relació a les
relacions interculturals al Regne Unit. El cop
d’efecte a la pilota també fa referència als
tombs que tothom ha de donar per
aconseguir allò que vol, en lloc d’adreçar-s'hi
en línia recta.

3.5. Informacions d’interès sobre la pel·lícula
Per a la producció de la pel·lícula va ser
fonamental comptar amb la participació de
Deepak Nayar, un productor hindú que feia
poc que s’havia instal·lat a Hollywood. Havia
produït, entre d’altres, a dos directors de culte:
el director alemany Wim Wenders i a David
Linch. La relació amb Wenders devia permetre
que la seva productora Road Movies aportés
la part alemanya del finançament.
Tot i que es tractava d’un projecte en el qual
no creia ningú, la pel·lícula va acabar essent la
més taquillera de tots els temps de les
produïdes al Regne Unit. A les sales de cinema
van veure-la un total de 10 milions
d’espectadors del país.

La pel·lícula va guanyar diversos premis, entre
els quals destaquem:
- Premi del Públic al Festival de Locarno, 2002
- Premi a la Millor Comèdia de l’any als British
Comedy Awards, 2002
- Premi a l’Actriu Revelació per a Keira
Knightley, als London Film Critics Circle Awards,
2002
La història de la cicatriu de la Jess és real.
L’actriu pensava que li posaria problemes per
ser escollida com a protagonista, però va
acabar essent integrada a la història.
Moltes de les persones que fan d’extres al
casament són familiars de la directora.
L’any 2002, la FIFA va donar a la protagonista,
Parminder Nagra, el premi a la Personalitat
Futbolística Internacional de l’any, passant per
davant de grans jugadors com ara Figo i
Ronaldo. Va ser la primera dona a rebre el
premi.
La lliga nord-americana de futbol femení
professional -on les dues protagonistes de la
pel·lícula són contractades al final per anar a
jugar- va haver de tancar activitat l’any 2003
per manca de finançament.
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4. PROPOSTA PEDAGÒGICA
La seqüència didàctica que us proposem al
voltant de la pel·lícula Quiero ser como
Beckham es conforma de cinc moments
educatius complementaris:
• Activitat prèvia a l’aula (1 hora)
• Anada al cinema a veure el film Quiero ser

como Beckham i debat posterior
• Activitat de creació a l’aula (entre 1 hora i 6

hores màxim)

a) Per què l’esport femení no gaudeix d’una
bona consideració social i mediàtica?
b) Per què sol haver-hi una imatge social
estereotipada dels col·lectius homosexuals?
c) Per què és tan complicat que una noia faci
front a les tradicions familiars i a les normes
del seu grup sociocultural a l’hora de fer el seu
camí?

• 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
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 dos enfocaments entre els quals
podríeu triar el que més us convingui:

Un cop triada la qüestió, cada equip disposarà
d’una estona per debatre-la en petit grup i
adoptar un posicionament comú (10’).
En base a les opinions consensuades, cada
equip elaborarà (en un full DIN-A3) un
esquema que reculli tots els actors socials en
joc (posant en el centre el que és el motiu de
la investigació), miri d’ordenar-los, i després
pugui establir els tipus de relacions que es
donen entre els agents contemplats (20’).
Estaria bé que cada equip faci una presentació
breu del seu esquema i el comparteixi amb el
grup classe (10’). De totes les presentacions
per equips, es pot fer un recull de conclusions
per part del professorat i, aleshores, passar a
presentar la sinopsi i el tràiler o bé fins i tot un
fragment inicial de la pel·lícula Quiero ser
como Beckham (10’).

1. Sociograma
Convé començar presentant l’activitat i
distribuint el grup de classe en cinc o sis
equips de treball el més homogenis i
adequats possible per al treball conjunt (10’).
Cada subgrup podrà escollir una de les tres
possibles qüestions a treballar amb el seu
sociograma, mirant de treballar tots els temes:
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Dues opcions d’activitat
abans d’anar al cinema:
1. Sociograma
2. Debat i comentari
de notícies

2. Debat per a cerca i comentari de notícies
Comença amb una primera pluja d’idees (20’)
sobre les idees preconcebudes que tenim al
voltant dels temes centrals de la pel·lícula
Quiero ser como Beckham:
a) La baixa consideració social de l’esport
femení i les poques opcions de
professionalització que hi ha.
b) Els prejudicis al voltant de la
homosexualitat i les implicacions que això té
per als i les adolescents amb orientacions
sexuals diferents a la norma hetero.

Per acabar, el professorat pot ajudar a 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 Quiero ser
como Beckham (10’).

L’objectiu tant d’una opció com de l’altra és
situar el context de la pel·lícula i també
presentar els drets a treballar, i així preparar
l’anada al cinema entre tots i totes.

c) Els lligams que suposen les tradicions
culturals i familiars per al desenvolupament
de la personalitat de cada jove.
Es pot anar recollint tot el que surti a la
pissarra (per exemple, un/a alumne/a diferent
cada cop que s’obri un tema). Convé apuntar
almenys una aportació de cada alumne/a. Al
final de la guia i en el Bloc hi ha disponibles
alguns enllaços a notícies relacionades amb
aquestes qüestions i que serveixen per animar
la pluja d’idees. Prèviament també es pot
demanar a l’alumnat que busqui a casa i porti
a classe alguna notícia sobre qualsevol dels
tres temes plantejats.
En base a totes les idees recollides, s’orientarà
una nova cerca de notícies que es pot fer
directament a l’aula i/o que pot portar
preparada el professorat, i que hauria de servir
per trencar estereotips i aixecar noves mirades
sobre els temes plantejats (10’). A partir
d’aquí, l’activitat es pot plantejar subdividint
el grup classe en tres equips de treball (cada
un especialitzat a debatre i comentar un dels
temes); o bé continuant amb el gran grup,
amb l’ajuda d’una pissarra digital, o d’un
projector i un ordinador portàtil (20’).
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Algunes orientacions per a
la cerca de notícies:
1.
2.
3.
4.

Diaris
Televisions
Ràdios
Institucions que
treballen els drets
5. Estudis
6. Entitats esportives
7. Associacions LGBT
8. ONG sobre
interculturalitat
9. Blocs
10. Revistes juvenils

4.2. Del cinema a l’aula
Volem ser lliures i tenim drets!
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 Quiero
ser como Beckham:
- el dret a l’autoafirmació de les noies i les
dones, per damunt de les tradicions
socioculturals que en limiten el seu ple
desenvolupament com a persones
- el dret a desenvolupar-se professionalment
també en l’esport femení i a obtenir un
reconeixement social equitatiu
- el dret que cada noia i cada noi pugui
expressar i viure la seva orientació sexual o bé
qualsevol relació sentimental sense rebre cap
tipus de discriminació ni perjudici
- el que les opinions de les noies i els nois
siguin tingudes en compte en funció del seu
grau de maduresa i sense que el món adult hi
interposi els seus anhels i les seves
frustracions personals
L’encàrrec és que entre tots els equips
elaborin una portada de Bloc on cada un
plasmi en un o més posts la defensa del seu
dret, fent servir i complementant diversos
llenguatges (text, fotografia, il·lustració,
còmic, vídeo, enllaços). Entre tots quatre
grups, s’aconseguirà crear una portada de
Bloc o un Bloc més complet que faci una bona
repassada tant als continguts dels textos
legislatius sobre els drets humans i més
concretament dels infants com també al
debat generat a l’aula abans i després del film.
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Així mateix, cada subgrup tindrà l’oportunitat
de desenvolupar un punt de vista propi i
plasmar-lo en la seva creació.
Aquesta activitat pot desenvolupar-se (amb
un Bloc preparat prèviament pel professorat i
l’encàrrec d’acabar la feina fora de classe) en
una sola sessió d’una hora de classe. És
possible si es fa amb anterioritat la distribució
d’equips i tasques, es porta a terme una
primera cerca d’informació a casa i/o a l’aula
(ràpida), i es parteix de les qüestions sorgides
amb el visionat i el petit debat al cinema sobre
el film.
Ara bé, si el programa de curs ho permet,
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 al contrast de la informació
i la reflexió, l’argumentació d’idees
consensuades en petit grup, i la construcció
d’un discurs propi (fent servir diversos
llenguatges) que serveixi per comunicar-les.

Activitat de creació d’una
portada de Bloc:
Volem ser lliures i tenim drets!
Text, fotografia, il·lustració,
còmic, vídeo, enllaços, etc.

Una possible seqüència didàctica del
desplegament més minuciós de l’activitat
seria:

1. Cerca a Internet i intercanvi d’informacions
sobre qüestions relacionades amb els drets
treballats.

- Estructuració i disseny conjunt i de la
portada de Bloc a construir col·lectivament i
distribució de grups i tasques (Mitja hora o 1
hora).

2. Escriptura d’un article d’opinió breu sobre
algun dels drets treballats.

- Tria, presa de familiaritat i immersió de cada
equip de treball en la temàtica a treballar.
Reflexió en grup i creació d’un punt de vista
(Mitja hora o 1 hora).
- Disseny d’un o més posts per part de cada
equip, i treball sobre els continguts i la
utilització de llenguatges diversos per a
elaborar-lo(s) (1 a 2 hores).
- Publicació dels posts al Bloc i realització
conjunta dels ajustos necessaris, més
comentari dels posts dels altres equips de
treball de la classe (1 a 2 hores).

4.3. De l’aula al món
Un cop el vostre grup classe hagi publicat la
portada de Bloc 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
directament a l’aula o bé proposar al vostre
alumnat, 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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3. Elaboració d’una o més imatges (il·lustració
o fotografia), acompanyades o no de text, que
reflecteixin algun dels drets treballats.

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:

Anguera, M. (2009). No fotis, Marta!
Barcelona: La Galera

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

Del Amo, M. (2008). El abrazo del Nilo.
Madrid: Bruño
Labarga, M. (2010). Lejos. Madrid: Anaya

Llistat de textos de referència
Documents en lectura fàcil
Webgrafia:

Lienas, G. (2009). Així és la vida, Carlota.
Barcelona: Estrella Polar
Lienas, G. (2008). El diari lila de la Carlota.
Barcelona. Empúries

Wikipedia Bend It Like Beckham
Edualter Quiero ser como Beckham
IMDb Quiero ser como Beckham

Lowry, L. (1998). Anastasia de nuevo.
Barcelona: Espasa Libros
Nöstlinger, C.; Santos Sousa, M.; i Cabo, T.
(2006). Amigas para siempre. Madrid: Bruño

Rotten Tomatoes Bend it like Beckham
Article sobre el reconeixement social de
l’esport femení

Zannoner, P. (2008). Quiero ser escritora.
Madrid. Mare Nostrum Comunicación

Pla Municipal per al col·lectiu Lesbià, Gai,
Transsexual i Bisexual 2010-2015

Billy Elliot. Stephen Daldry (dir.). Gran
Bretanya, 2000

Diagnòstic de les realitats de la població LGTB
a Barcelona

Oriente es Oriente. Damien O’Donnell (dir.).
Gran Bretanya, 1999

Vuelta al cole y suicidio LGTB
Estudi: Acoso escolar (y riesgo de suicidio) por
orientación sexual e identidad de género:
fracaso del sistema educativo

Crèdits

Què passa amb l’orientació sexual i sortir de
l’armari durant l’adolescència?

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

Jove.cat - Interculturalitat
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