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 2n cicle d’educació secundària agafem com
a punt de partida la pel·lícula China Blue.
Aquest documental fa un seguiment de les
difícils condicions laborals que viuen dues
noies de 16 i 14 anys en una fàbrica al sud de
la Xina, on es manufacturen texans que
després es venen a Occident. Es tracta d’una
història real que permet reflexionar sobre el
dret dels infants a no treballar i sobretot a no
haver-ho de fer sota condicions d’explotació.
En especial, la idea és fixar l’atenció en com les
noies i dones del món es troben en una
situació de major desprotecció, i per què sol
ser així en la indústria tèxtil mundial. L’interès
rau també en apel·lar directament a una presa
de consciència de les persones consumidores
davant les conseqüències de la globalització
econòmica i el capitalisme més salvatge.
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 nois i les noies.
Per fer-ho possible comptarem amb el suport
d’un Bloc que promourà la difusió dels
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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 podria basar en un
anàlisi DAFO o bé una dinàmica de frases
provocadores 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 es pugui desenvolupar 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
quatre subgrups de treball que funcionin de
forma coordinada, que cadascun tracti un
aspecte del tema escollit i conjuntament
preparin una campanya de denúncia que es
fonamenti en la idea bàsica de difusió de les
xarxes socials: el màrqueting viral. Aquesta
campanya es podria enfocar sota un d’aquests
dos lemes: No al treball i l’explotació dels
infants / Per a un consum just i responsable.
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 o
no del professorat, per connectar tot allò
après i debatut amb la vida quotidiana i el
vostre entorn.

1.2. Objectius pedagògics i competències bàsiques
1. Competència social i ciutadana
- Adquisició de coneixements científics i
habilitats per ubicar-se en el món, esbrinar els
orígens i les causes dels problemes socials
actuals, i integrar-se en la societat, com a
persona individual i com a membre d'un
col·lectiu.
- Desenvolupament d’una consciència
ciutadana que doni sentit a les relacions entre
el passat, el present i el futur, i a la identitat
territorial i cultural; i també per entendre la
globalització i les relacions entre allò global i
allò local, i així poder emetre judicis i prendre
decisions.
- Ampliació dels horitzons per comprendre els
resultats de l'acció humana tant a nivell
espacial com temporal, en un món globalitzat,
interdependent, desigual i en conflicte.
- Identificació i rebuig de situacions de
marginació, intolerància, desigualtat i
injustícia social en el món, desenvolupant una
consciència ètica.
- Reflexió sobre les transformacions i
desequilibris socials i econòmics existents en
el món actual, analitzant les seves
implicacions en el món laboral de l'entorn, així
com les seves relacions dins un món
globalitzat. Interpretació de les conseqüències
socials de la globalització de l'economia.
- Identificació, anàlisi i rebuig de situacions
d'incompliment dels drets humans a nivell
local i global. Coneixement de mecanismes
per combatre l'incompliment i la violació dels
drets humans. Reflexió crítica sobre les
garanties i límits dels drets i les llibertats.
- Comprensió de les relacions humanes des
del respecte per la dignitat personal i la
igualtat de drets. Desenvolupament dels
valors fonamentals de la convivència, la
responsabilitat cívica, la justícia i l'equitat,
prestant especial atenció a la de gènere.
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- Reconeixement de les diferències de gènere
com un element enriquidor de les relacions
interpersonals. Valoració de la igualtat de
drets d'homes i dones. Anàlisi dels estereotips
i prejudicis al voltant de la identitat de gènere.
Identificació i rebuig de la violència de gènere,
tot coneixent els mitjans de prevenció i
protecció.
- Identificació de les etapes principals de la
conquesta dels drets de les dones i valoració
de la seva situació actual en diferents indrets,
analitzant-ne les causes.
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, i 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.
- Educació per a viure en la llibertat
responsable, l'autoestima, l'autoregulació, el
discerniment i la presa de decisions autònoma
i conscient. Mirada a un/a mateix/a amb
l’objectiu d’incrementar l'autodomini i el
benestar propi, i afavorir el creixement com a
persona, i també com a ciutadà o ciutadana.
Gestió i expressió dels sentiments i les
emocions com a camí per reconèixer
l'alteritat, tot desenvolupant habilitats
comunicatives i comportaments empàtics i
solidaris.
- Acompanyament en la configuració de la
pròpia identitat personal, social i cultural, en
base als referents culturals i històrics
disponibles a l’entorn.

- Interpretació adequada de la realitat, i
incorporació positiva de la pluralitat familiar,
de gènere, cultural, lingüística, nacional,
religiosa i política de tota la societat, segons la
Declaració dels Drets Humans i les
recomanacions i declaracions d'altres
organismes internacionals democràtics.
- Promoció no només del coneixement sinó
també de la reflexió sobre els drets i deures
cívics com a referències ètiques de conducta,
així com la seva assumpció i defensa.
- Identificació, anàlisi i rebuig de les causes
que provoquen situacions de marginació,
desigualtat i injustícia social en el món,
incidint especialment en la privació als infants
del dret a l'educació.
- Adquisició d’aprenentatges i coneixements
per a una intervenció conscient en la vida
laboral, social i política del país i la ciutat, una
participació en la millora de la convivència
democràtica, i una defensa de la justícia social,
la solidaritat i l’equitat al món.
- Assumpció de responsabilitats individuals i
col·lectives per contribuir a la construcció d'un
nou model de societat basat en els principis
del desenvolupament sostenible, afavorint les
pràctiques basades en l'ús responsable,
racional, solidari i democràtic dels recursos.
3. Competència d’aprendre a aprendre
- Cerca autònoma de les raons dels judicis que
fem sobre situacions del passat i del present i
participació activa en el disseny d'alternatives
a problemes quotidians, socials i polítics, a
través del treball cooperatiu i amb una actitud
dialogant, oberta al contrast amb les
interpretacions dels altres i amb voluntat
d'arribar al consens.
- Desplegament d’una capacitat d'anàlisi i
raonament que contribueixi a aprendre a
buscar, seleccionar i utilitzar la informació de
manera sistemàtica i crítica; i, alhora, a
desenvolupar la capacitat d'empatia per
comprendre la diversitat existent en el món.
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- Orientacions per descobrir la naturalesa de
les conductes i pràctiques socials, valorar
críticament idees i comportaments, i aprendre
a participar en la millora de la societat.
- Aprenentatges en el contrast de valors i
l’argumentació dels valors propis. Respecte i
valoració crítica de les opcions i
plantejaments personals dels altres,
desenvolupant una actitud assertiva.
- Identificació i rebuig de situacions
d'incompliment dels drets humans i de la
infància a nivell global i anàlisi de la situació a
l'entorn proper, per mitjà de l'observació i la
interpretació crítica de la realitat.
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.
- 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.
- Cerca, obtenció, selecció, organització i
interpretació de la informació a partir de fonts
diverses (directes i indirectes, escrites,
gràfiques, audiovisuals, etc.) i amb diferents
suports, especialment els relacionats amb les
TIC.
- Contrastació de la informació a partir de
fonts diverses, comparant-la per tal de
desenvolupar un pensament crític i creatiu.
Distinció clara entre informacions rellevants i
anecdòtiques, i entre informacions objectives

i subjectives, per copsar la intencionalitat dels
missatges.
- Interpretació crítica de la influència dels
mitjans de comunicació i d'informació en el
món actual. Anàlisi sobre l'ús de les TIC en una
societat democràtica i reflexió crítica sobre els
valors i models que transmeten alguns jocs
interactius.
- Interpretació crítica de la realitat a través dels
mitjans de comunicació, inclòs el llenguatge
publicitari, per tal de desenvolupar capacitats
d'elecció responsables.

5. Competència comunicativa i lingüística
audiovisual
- Adquisició de 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, un ús
adequat de diferents suports i tipus de text, i
una bona adequació a les diferents funcions
que tenen.
- Elaboració de discursos propis a partir del
domini de les competències lingüístiques
(de scripció, explicació, just ificació,
interpretació i argumentació), per donar sentit
a la informació i construir coneixement.
Decodificació i ús de diferents tipus de
llenguatges (icònics, simbòlics, cartogràfics,
audiovisuals, informàtics, etc.) per
comprendre i interpretar la realitat.
- Adquisició d’habilitats comunicatives en
situacions d'interacció oral, d'exposició i
comunicació de resultats i de debats oberts o
reglats.
- 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
gènere o que l’associen a imatges tòpiques
que es converteixen en vehicle de segregació
o desigualtat.
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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

2. DRETS DELS INFANTS
2.1. Drets que proposem treballar amb la pel·lícula
Més enllà del dret dels infants a no treballar i
encara menys a patir qualsevol tipus
d’explotació laboral i/o social, les noies i els
nois de tot el món mai han de veure’s obligats
a exercir com a força de treball. Ben al
contrari, haurien de gaudir d’una vida digna i
un accés universal a l’educació fins el moment
de la seva emancipació.
Els nois i les noies de les societats més
desenvolupades tenen el dret i deure de
conèixer les injustícies socials i els efectes de
la globalització, des d'una perspectiva de
gènere i a causa de desigualtats
geopolítiques. Es tracta sobretot de denunciar
les situacions d’explotació infantil (i també de
persones adultes) que, en molts països del
món, exerceixen empreses sense cap
comportament ètic i a la cerca d’una
rendibilitat econòmica màxima.
D’una banda, això vol dir disposar d’un bon
coneixement dels horaris abusius, els sous
vergonyosos, les situacions d’amuntegament i
la manca de protecció social que viuen moltes
treballadores i treballadors (sovint noies i nois,
i fins i tot nens i nenes) d’arreu del món.
D’altra banda, com a persones consumidores,
implica prendre consciència del poder que
tenim a l’hora de no comprar productes i
serveis originats en condicions d’explotació.
Es tracta de vetllar per un consum cada cop
més just, ètic i responsable.
Tot plegat porta a una reflexió en matèria de
drets. Malgrat el marc legal d’aplicació
mundial, les expectatives dels infants i joves a
no haver de treballar i no ser explotats són
molt diferents en funció dels seus orígens,
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i també la situació política i el moment
socioeconòmic que els toca viure. Aquest fet
és tan determinant que marca, a priori, el camí
de les persones.
Per tant, la idea és incidir en el valor de
garantir l'accés a l'educació i el lleure, gaudir
d’una vida saludable i disposar d'un espai
digne i propi on viure. Així mateix, també es
tracta de posar l’accent en el dret a la protesta
i la reivindicació d'unes condicions de treball
justes, amb un sou digne i seguretat social.

1.

2.

3.

4.

Dret dels infants a no
treballar i encara menys en
situacions d’explotació
Dret i deure de conèixer les
injustícies socials i els
efectes de la globalització,
des d’una perspectiva de
gènere
Presa de consciència del
poder que tenim a l’hora
de no comprar productes i
serveis originats en
condicions d’explotació
Dret d’accés a l’educació i
el lleure

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 documental China Blue 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 22. Tota persona, com a membre de la
societat, té dret a la seguretat social i a
obtenir, mitjançant l'esforç nacional i la
cooperació internacional, segons
l'organització i els recursos de cada país, la
satisfacció dels drets econòmics, socials i
culturals indispensables per a la seva dignitat i
el lliure desenvolupament de la seva
personalitat.
Article 23.
1. Tota persona té dret al treball, a la lliure
elecció de la seva ocupació, a condicions
equitatives i satisfactòries de treball, i a la
protecció contra l'atur.
3. Tothom que treballa té dret a una
remuneració equitativa i satisfactòria que
asseguri per a ell i la seva família una
existència conforme a la dignitat humana,
completada, si cal, amb altres mitjans de
protecció social.
4. Tothom té dret a constituir sindicats per a la
defensa dels seus interessos i a afiliar-s'hi.
Article 24. Tota persona té dret al descans i al
lleure i, particularment, a una limitació
raonable de la jornada de treball i a vacances
periòdiques pagades.
Article 26. 1. Tota persona té dret a l'educació.
L'educació ha de ser gratuïta, si més no, en la
instrucció elemental i fonamental. La
instrucció elemental ha de ser obligatòria.
L'ensenyament tècnic i professional s'ha de
posar a l'abast de tothom, i l'accés a
l'ensenyament superior ha de ser igual per a
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tots d'acord amb els mèrits respectius.
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 al menys 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.
Principi 9. (...) No s’haurà de consentir que
l’infant treballi abans d’una edat mínima
adequada; en cap cas no se l’ocuparà ni se li
permetrà que s’ocupi en qualsevol tasca o
feina que perjudiqui la seva salut, o que en
dificulti el seu desenvolupament físic, mental
o moral.
Declaració dels Drets de l'Infant (completa)
Declaració dels Drets de l'Infant (abreujada)
Convenció sobre els Drets de l’Infant
Article 28. Els estats membres reconeixen el
dret de l’infant a l’educació, i amb l’objectiu
d’aconseguir aquest dret, progressivament i
basant-se en la igualtat d’oportunitats,
especialment han de:
a) Implantar l’ensenyament primari obligatori
i gratuït per a tothom;
b) Fomentar el desenvolupament de formes
diferents de l’ensenyament secundari, inclòs
l’ensenyament general i el professional, i
posar-lo a l’abast de tots els infants prenent
les mesures pertinents, com ara implantant
l’ensenyament gratuït i oferint ajut econòmic
en cas de necessitat.

Article 31. 1. Els estats membres reconeixen el
dret de l’infant al descans i a l’esplai, al joc i a
les activitats d’esbarjo adequades a la seva
edat, i a participar lliurement en la vida
cultural i les arts.
Article 32.
1. Els estats membres reconeixen el dret de
l’infant a ser protegit contra l’explotació
econòmica, i a fer qualsevol treball que pugui
ser perillós o entorpir la seva educació, o que
sigui perjudicial per a la seva salut o el seu
desenvolupament físic, mental, espiritual,
moral o social.
2. Els estats membres han de prendre mesures
legislatives, administratives, socials i
educatives per assegurar l’aplicació d’aquest
article. Amb aquesta finalitat, i tenint en
compte les disposicions pertinents i les
normes internacionals, els estats integrants,
en especial:
a) Han de regular l’edat o les edats mínimes
per començar a treballar;
b) Han de regular l’horari i les condicions de
treball; i
c) Han d’estipular multes apropiades i d’altres
sancions encaminades a assegurar el
compliment efectiu d’aquest article.
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
de 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:
a) Les mateixes condicions d’orientació en
matèria de carreres i capacitació professional,
accés als estudis i obtenció de diplomes en les
institucions d’ensenyament de totes les
categories, tant en zones rurals com urbanes;
aquesta igualtat s’haurà d’assegurar en
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l’ensenyament preescolar, general, tècnic,
professional i tècnic superior, com també a
tots els tipus de capacitació professional;
c) L’eliminació de tot concepte estereotipat
dels papers masculins i femenins en tots els
nivells i en totes les formes d’ensenyament,
mitjançant l’estímul de l’educació mixta i
d’altres tipus d’educació que contribueixin a
aconseguir aquest objectiu i, particularment,
mitjançant la modificació dels llibres i
programes escolars i l’adaptació dels mètodes
d’ensenyament.
f) La reducció de la taxa d’abandonament
femení dels estudis i l’organització de
programes per a aquelles joves i dones que
hagin deixat els estudis prematurament.
Article 11.
1. Els Estats parts prendran totes les mesures
apropiades per eliminar la discriminació
contra la dona en l’esfera de l’ocupació a fi
d’assegurar a la dona, en condicions d’igualtat
amb els homes, els mateixos drets, en
particular:
e) El dret a la seguretat social, en particular en
casos de jubilació, desocupació, malaltia,
invalidesa, vellesa o una altra incapacitat per
treballar, com també el dret a vacances
pagades;
2. A fi d'impedir la discriminació contra la
dona per raons de matrimoni o maternitat i
assegurar l'efectivitat del seu dret a fer feina,
els Estats Parts prendran mesures adequades
per a:
a) Prohibir, sota pena de sancions,
l'acomiadament per motiu d'embaràs o
llicència de maternitat i la discriminació en els
acomiadaments sobre la base de l'estat civil;
b) Implantar la llicència de maternitat amb
sou pagat o amb prestacions socials
comparables sense pèrdua del lloc de feina
previ, l'antiguitat o els beneficis socials;
Convenció sobre l'Eliminació de totes les
formes de Discriminació contra la Dona
Convenció sobre l’Eliminació de totes les
formes de Discriminació contra la Dona
(lectura fàcil)

Carta de Ciutadania. Carta de Drets i Deures
de Barcelona
Article 15. Educació
1. Totes les persones tenen dret a una
educació de qualitat que satisfaci alhora els
objectius d’equitat i d’excel·lència i a una
educació en valors cívics i democràtics que
eradiqui qualsevol forma de discriminació.
3. Tots els ciutadans i les ciutadanes tenen
dret a una formació contínua que permeti
aprendre al llarg de la vida en contextos
socials i laborals plurals i canviants. (...)
L’Ajuntament fomentarà la incorporació de la
persona al sistema formatiu en qualsevol
moment de la seva vida, tot reconeixent la
seva experiència laboral i un sistema de
formació professional i ocupacional.

Article 17. Treball i conciliació.
1. Totes les persones tenen el dret i el deure
de desenvolupar la seva feina en condicions
de dignitat i salubritat.
2. Totes les persones tenen dret a la disposició
del seu temps de manera que sigui possible la
conciliació de la vida personal, familiar i
laboral.
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:
b) Han de tenir garantits els recursos socials
per al ple desenvolupament físic, mental,
intel·lectual i ètic.
Carta de Ciutadania. Carta de Drets i Deures
de Barcelona
Carta de Ciutadania. Carta de Drets i Deures
de Barcelona (lectura fàcil)

Marc legal d’interès:
1.
2.
3.
4.
5.
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Declaració Universal dels Drets Humans
Declaració dels Drets de l’infant
Convenció sobre els Drets de l’infant
Convenció sobre l’Eliminació de totes les formes de
Discriminació contra la Dona
Carta de Ciutadania. Carta de Drets i Deures de Barcelona

3. LA PEL·LÍCULA
3.2. Sinopsi de l’argument
China Blue ens mostra com dues joves, la
Jasmine, de 16 anys, i la Li Ping, de 14,
intenten sobreviure a les difícils condicions
laborals que pateixen a la fàbrica de texans on
treballen, al sud de la Xina. Les seves vides es
creuen amb les d'altres companyes i amb la
de l’amo de la factoria, el senyor Lam. Des de
diversos esglaons de la jerarquia de l'empresa,
el documental mostra, molt humanament, els
problemes complexos d'un món globalitzat.
Rodat en secret sota condicions difícils, aquest
documental desvela, amb un accés privilegiat,
tot allò que tant la Xina com les grans
marques multinacionals s'entesten a amagar:
les condicions inhumanes en què es produeix
la roba que tots nosaltres comprem i vestim.
Web de la pel·lícula.
Tràiler (en anglès).

3.1. Fitxa tècnica breu
Títol original: China Blue
(Blue, per texans -blue jeans-, però també per
tristesa)
Documental
Director: Micha X. Peled
Producció: Teddy Bear Film, amb
coproducció d’ITVS i suport de la
Corporation for Public Broadcasting,
Sundance Documentary Fund i NAATA
EUA
Any d’estrena: 2005
Durada: 87 minuts
Versió original en cantonès, anglès, mandarí
i sichuan, subtitulada en català.
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3.3. Explicació dels conflictes i dels personatges en relació als valors a
treballar
El dret principal que denuncia la pel·lícula és,
òbviament, el dret dels infants a no treballar. I,
encara amb més raó, el dret a no haver-ho de
fer en condicions inhumanes i d’explotació,
com les que es donen clarament a la fàbrica
on transcorre l’acció.
Si bé la Jasmine ja té 16 anys, una edat
considerada productiva a la majoria de països,
està clar que la tria de la feina no ha estat
voluntària: no li aporta condicions mínimes de
realització personal, ni de progrés
professional. L’opció de vida que fa la Jasmine
està forçada per les circumstàncies de pobresa
extrema en què viu la família al camp, així com
per un sistema d’economia global que permet
l’explotació d’uns individus en benefici d’uns
altres, a milers de quilòmetres de distància.
Aquestes circumstàncies són encara més
greus en el cas de la Li Ping que, amb 14 anys,
es veu obligada a abandonar l’etapa formativa
pròpia de la
infantesa. Des
de ben jove, es
troba forçada a
endinsar-se en
el món del
treball adult, i
ho fa en la
manifestació
més
dura
i
injusta del món
laboral. Així és
com aquest film
possibilita
reivindicar
el
dret a l’educació
dels infants i els
adolescents
d’arreu.
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Una altra mancança que evidencia la pel·lícula
és la de no disposar ni de la més mínima
cobertura social i laboral. Sorprèn descobrir
com, en un país comunista de la importància
de la Xina, les treballadores i els treballadors
no disposen de seguretat social ni del dret a
sindicar-se. Ni tan sols del dret a reclamar que
se’ls pagui el seu míser sou puntualment.
Una dona denuncia que el sou real és sempre
molt inferior a l’establert als contractes legals;
una altra explica que va ser acomiadada en
quedar embarassada; i una tercera que, en no
disposar de prous recursos per enviar els dos
fills a la universitat, la família va optar perquè
hi anés el seu germà. Tot això atempta contra
els principis més bàsics que defensen els drets
humans, dels infants i de les dones esmentats
anteriorment.

3.4. Relació de qüestions a observar per a una millor comprensió de la
pel·lícula
1. Elements contextuals:
Després de la mort del fundador de la
República Popular Xina, Mao Zedong, l’any
1976; el gran país comunista emprèn un
procés de reforma que li aporta un fort
creixement econòmic gràcies a l’obertura de
relacions comercials internacionals. La situació
actual és contradictòria perquè el país disposa
d’una economia mixta (que combina la
planificació en els sectors estratègics amb un
liberalisme en els sectors més comercials) i viu
sota un règim totalitari que reprimeix
dràsticament els drets humans i democràtics
de la població.
La possibilitat d’oferir mà d’obra barata (el
salari mínim està fixat en uns 25 cèntims
d’euro l’hora) a les empreses multinacionals
ha provocat una degradació de les condicions
laborals a la Xina, que no respecta els drets
més elementals: treball infantil, sous per sota
del salari mínim oficial, total manca de
protecció social, prohibició de la sindicació,
acomiadament lliure, etc. D’una banda, una
corrupció que perverteix els sistemes
d’inspecció governamentals, i, de l’altra, les
imposicions econòmiques i la manca de
respecte dels codis ètics per part de les
empreses contractistes multinacionals han
convertit la Xina en un país on impera el
capitalisme més salvatge i despietat.
La Xina va ratificar l’any 2002 el Conveni sobre
l’edat mínima (1973) de l’Organització
Internacional del Treball. Aquest document
estableix, com a edat mínima per treballar, els
16 anys. Però aquest país encara no ha
ratificat els convenis de llibertat sindical, dret
a la sindicació o la negociació col·lectiva.
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Actualment hi ha organitzacions no
governamentals que treballen contra les
condicions laborals a les fàbriques tèxtils dels
països més empobrits i/o que tenen moltes
desigualtats socials. Realitzen informes i
inspeccions per tal de detectar les situacions
d’abús i explotació laboral. Després les
denuncien a les companyies proveïdores, els
clients, els governs i la OIT. També fan
campanyes per informar l’opinió pública
mundial i promoure una actitud de consum
més crítica i responsable.
Aquestes organitzacions no proposen mai el
boicot, perquè saben que els treballadors i les
treballadores prefereixen conservar la feina
que tenen, malgrat les condicions
d’explotació. Promouen iniciatives per tal que
les persones consumidores fem pressió, de
manera individual i col·lectiva, davant les
marques multinacionals, exigint-los que
respectin els codis ètics i garanteixin els drets
laborals dels treballadors i les treballadores de
les fàbriques proveïdores.
Veure iniciatives a prendre a:
¿Qué puedo hacer yo?
Campaña Ropa Limpia

Enfront de les condicions
d’explotació que viuen moltes
treballadores i treballadors
del món, un consum més ètic,
crític i responsable.

2. Elements narratius:
El documental té una estructura lineal molt
senzilla que permet una fàcil comprensió de la
història, malgrat el desconeixement que el
públic pugui tenir, a priori, de la realitat que
s’hi mostra. Això també possibilita un bon
seguiment del film malgrat que es projecti en
versió original subtitulada.
No hi ha veu over (veu en off), sinó que la
història està explicada per les pròpies
protagonistes, a partir de les seves accions, els
seus comentaris o les converses que
mantenen amb la resta de personatges.
En aquest sentit, és important preparar
l’alumnat que no veuran el que comunament
s’entén com un documental televisiu: un film
dominat per una veu over omnipresent que
dicta una explicació i aleshores aquesta passa
a il·lustrar-se amb imatges.
La narració es construeix a partir del
seguiment d’accions concretes, sobretot en
base a un acompanyament minuciós de la
vida de les dues noies (tot i que també hi ha
declaracions anònimes a càmera, donat
l’esperit de denúncia que té el film), i fent
servir la identificació amb les protagonistes
com a recurs d’immersió en el relat.
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3. Elements formals
La pel·lícula està rodada amb càmeres
semiprofessionals, ja que es va produir
clandestinament. D’aquí la seva manca
d’elaboració visual o fotogràfica. Però es
compensa amb un realisme molt directe i la
proximitat als personatges. El contingut
domina sobre la forma.

1. Documental sense veu
over
2. Seguiment minuciós de la
vida de les protagonistes
3. Estil de denúncia
4. El contingut domina sobre
la forma

3.5. Informacions d’interès sobre la pel·lícula
La manca de llibertats a la Xina fa que els
rodatges estiguin controlats per una oficina
governamental, que manipula la producció i
censura qualsevol aspecte crític que es vulgui
introduir a les pel·lícules. Per això, l’equip de
producció va decidir no demanar permís, la
qual cosa li va suposar diversos problemes. Va
aconseguir el consentiment del propietari de
la fàbrica (que va tenir problemes amb
l’autoritat un cop es va estrenar la pel·lícula).

La intenció del director era posar rostres a una
situació que, per la distància i el volum, no ens
permet ser prou conscients del drama humà
que representa aquesta forma d’esclavatge
industrial.

Aquest documental és la segona entrega del
projecte La trilogia de la globalització, de la
productora -en forma d’ONG- del director,
anomenada Teddy Bear Films.

A més, l’equip del documental va ser retingut
per la policia en diverses ocasions, quan
filmaven escenes a l’exterior. Una d’elles els va
suposar la pèrdua de tot el material gravat
durant mesos amb una altra noia, obligant-los
a tornar a començar la pel·lícula amb una
nova protagonista.
L’escena de la presentació del xicot de
l’Orchid a la seva família també va córrer perill,
ja que la policia va fer fora l’equip del poble
on es rodava. Va tornar-hi d’amagat l’endemà
i va poder filmar el dinar gràcies a què la casa
de la família es troba força aïllada del poble.
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La primera pel·lícula va ser Store Wars: When
Wal-Mart Comes To Town (2000), sobre la lluita
d’un petit poble nord-americà contra la
instal·lació d’uns grans magatzems al seu
municipi. El tercer documental, Bitter Seeds
(2012), va sobre els problemes de petits
camperols a l’Índia.

4. PROPOSTA PEDAGÒGICA
La seqüència didàctica que us proposem al
voltant de la pel·lícula China Blue es conforma
de cinc moments educatius complementaris:
• Activitat prèvia a l’aula (1 hora)
• Anada al cinema a veure la pel·lícula China

Blue 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 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:

Tot seguit, s’explica breument (5’) a l’alumnat
en què consisteix el mètode de planificació
estratègica DAFO. Es tracta d’una anàlisi que
diferencia entre els factors interns (fortaleses i
debilitats) d’un problema o qüestió, i els
factors externs (oportunitats i amenaces).
Un cop ben definit el problema a treballar, els
dos equips que comparteixen una mateixa
qüestió de les dues proposades plasmen quin
és l’objectiu (per exemple, obrir el debat, ferne difusió pública, trobar petites solucions,
etc.) de la seva planificació estratègica (5’).
Aleshores, per a cada un dels dos temes, un
subgrup s’especialitza més a trobar les
fortaleses i les debilitats (factors interns
favorables i desfavorables) i, en canvi, l’altre a
abordar les oportunitats i les amenaces
(factors externs també en pro i en contra) de
l’objectiu marcat (15’).
En la posada en comú, s’elabora un quadre a
la pissarra que serveixi per recollir l’anàlisi
DAFO (tots quatre eixos): primer d’un dels
problemes treballats i després de l’altre. En
cada un dels dos esquemes es van recollint les
aportacions que fan els equips segons la seva
especialització (15’). Amb els dos quadres
DAFO completats, es pot fer un recull de
conclusions per part del professorat i,
aleshores, passar a presentar la sinopsi i el
tràiler de China Blue (10’).

1. Anàlisi DAFO
Convé començar presentant l’activitat i
distribuint el grup de classe en quatre equips
el més homogenis i adequats possible per al
treball conjunt (10’). Cada dos subgrups
escullen una de les dues possibles qüestions a
treballar:
a) el treball i l’explotació d’infants al món
b) la presa de consciència de qui consumim
15

Dues opcions d’activitat
abans d’anar al cinema:
1. Anàlisi DAFO
2. Dinàmica de frases
provocadores

2. Dinàmica de frases provocadores
Es tracta d’una dinàmica basada en l’acció i el
moviment dels i les participants que serveix
per motivar la reflexió sobre les qüestions
plantejades. Cal disposar d’un espai lliure
d’obstacles per facilitar la mobilitat, dues
cartolines grans penjades als dos extrems de
l’espai (una diu 100% d’acord i l’altra 100% en
desacord), i les frases provocadores
apuntades en cartolines per separat.
Com a frases provocadores al voltant de la
pel·lícula China Blue, us proposem:
a) És normal que als països en vies de
desenvolupament els salaris siguin més baixos
i les jornades laborals més llargues.
b) Com que no tenen formació especialitzada,
les noies joves que treballen a les fàbriques
tèxtils no poden gaudir de seguretat social ni
drets sindicals.
c) El més important és poder comprar roba de
moda a bon preu: es fabriqui com es fabriqui i
vingui d’on vingui.

convèncer l’alumnat a favor i viceversa.
També convé que prenguin la paraula els i les
alumnes situats al mig (10’).
És important que el professorat apunti tant la
disposició general amb la lectura de cada
frase(nombre i percentatges aproximats de
situació de l’alumnat) com també les opinions
que surten durant el debat. Abans de passar a
la frase següent, es recomana fer, com a
conclusió, un resum en 2’ del debat generat.
Per a cada frase provocadora, es proposa
dedicar entre 10’ i 12’ minuts, des de
l’enunciació fins a l’extracció de conclusions
passant per la disposició de l’alumnat en
l’espai i el debat. Això vol dir una dedicació
total de 40’-45’ per a les quatre frases
provocadores. Al final de la sessió, arriba el
moment de passar a presentar la sinopsi i el
tràiler del documental China Blue (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.

d) Les persones consumidores podem forçar
les empreses multinacionals a canviar les
seves pràctiques laborals arreu del món.
Per començar la sessió, el professorat fa una
presentació de la dinàmica i contextualitza la
pel·lícula China Blue (5’). Tothom està aixecat,
el professorat procedeix a llegir i mostrar la
primera frase provocadora, i l’alumnat se situa
a l’espai seguint l’eix: estic 100% d’acord o
estic 100% en desacord. Es possible que hi
hagi alumnes que estiguin parcialment
d’acord, llavors s’hauran de situar pel mig,
cadascú en funció del seu grau d’acord o
desacord. Un cop tothom ha trobat el seu lloc
en base a la primera frase, comença el debat:
qui s’hagi posicionat en contra ha d’intentar
16

Algunes orientacions per a
Dinàmica
denotícies:
frases
la cerca de
provocadores:
1. Entitats esportives
1.2. Espai
lliure d’obstacles
Associacions
LGBT per
la mobilitat
3. facilitar
ONG sobre
2. Dues
cartolines penjades
interculturalitat
extrems: 100% d’acord i
4. als
Blocs
en desacord
5. 100%
Revistes
juvenils
3. Les frases provocadores
apuntades en cartolines per
separat

4.2. Del cinema a l’aula
No al treball i l’explotació dels infants!
Per a un consum just i responsable!
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 se centri en algun
dels drets i deures que surten reflectits a
China Blue:
- el dret dels infants a no haver de treballar i
encara menys a patir qualsevol tipus
d’explotació laboral i/o social
- el dret dels infants d'accés a l'educació i el
lleure, i a gaudir d’una vida saludable i
disposar d'un espai digne i propi on viure
- el dret a la protesta i la reivindicació d'unes
condicions de treball justes
- el dret i el deure de conèixer les injustícies
socials i els efectes de la globalització, des
d'una perspectiva de gènere i a causa de
desigualtats geopolítiques
- el deure a prendre consciència del poder que
tenim a l’hora de no comprar productes i
serveis originats en condicions d’explotació
L’encàrrec és que entre tots els equips
elaborin, de forma coordinada, una campanya
de denúncia que es fonamenti en la idea
bàsica de difusió de les xarxes socials: el
màrqueting viral. Es pot fer servir com a
suport una xarxa social concreta o combinarne més d’una, però també és possible aplicar
la idea pensant en una campanya per a
l’institut i/o al barri. Entre tots quatre grups,
s’aconseguirà desenvolupar una acció de
conscienciació social 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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És convenient que cada equip faci servir i
complementi diversos llenguatges (text,
fotografia, il·lustració, còmic, vídeo, enllaços).
Així mateix, cada subgrup tindrà l’oportunitat
de desenvolupar un punt de vista propi i
plasmar-lo en la seva creació, al mateix temps
que es dissenya una campanya conjunta entre
tot el grup classe.
Aquesta activitat pot desenvolupar-se (en
base a un suport prèviament escollit pel
professorat i l’encàrrec d’acabar la feina fora
de l’aula) 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
campanya de denúncia basada
en el màrqueting viral al voltant
un d’aquests dos lemes:
1. No al treball i l’explotació dels
infants!
2. Per a un consum just i
responsable!

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 de la
campanya de denúncia basada en el
màrqueting viral 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
propi (Mitja hora o 1 hora).
- Disseny de diversos missatges per part de
cada equip, i treball sobre els continguts i la
utilització de llenguatges diversos per a
elaborar-los (1 a 2 hores).
- Publicació i difusió dels missatges fent servir
una o més xarxes socials o bé aplicant la
campanya a l’entorn. Realització conjunta dels
ajustos necessaris, més comentari dels posts
dels altres equips de treball del grup 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:

Aliaga, X. (2013). El meu nom no és Irina.
Algemesí (València): Andana Editorial.

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

Collins, S. (2009). Els jocs de la fam. Barcelona:
Edicions 62.
Kelly, J. (2010). L’evolució de la Calpurnia
Tate. Barcelona: Edicions La Galera.

- Documents en lectura fàcil
Webgrafia:
Organització Internacional del Treball

La huelga. Sergei M. Eisenstein (dir.) URSS,
1924
Tiempos modernos. Charles Chaplin (dir.) EUA,
1936

Conveni de sobre l’edat mínima per treballar
Dossier Un enfoque global en los códigos de
conducta laborales - Clean Clothes Campaign

La sal de la tierra. Herbert Biberman (dir.)
Mèxic, EUA, 1954
Norma Rae. Martin Ritt (dir.) EUA, 1979

Clean Clothes - ONG internacional per a la
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