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cinefòrum
Presentació
Visionarem una pel·lícula amb la in-
tenció d’aproximar les famílies a la 
diversitat cultural actual. Reflexiona-
rem entorn el film i altres situacions 
similars que haguem viscut.

Objectius educatius
 Entendre les dificultats d’inte-

gració que tenen les persones im-
migrades procedents de cultures 
diferents a la nostra.

 Identificar els prejudicis racistes 
vigents a la nostra societat. 

 Desenvolupar una actitud crí-
tica respecte a qualsevol forma 
d’intolerància i de discriminació.

 Valorar la riquesa cultural que 
aporta la immigració a la nostra 
societat.

Desenvolupament
La pel·lícula: Si coincideix que fan 
alguna pel·lícula al cinema amb con-
tinguts relacionats amb la proposta 
eductiva hi anirem a veure-la ple-
gats. En cas que no se’n projecti cap 
que respongui als nostres interessos 
farem la selecció de la pel·lícula per 
projectar-la a l’esplai. A l’apartat de 
materials de consulta hi ha algunes 
propostes.

Convocatòria: convocarem les fa-
mílies i altres persones del barri 
interessades en l’activitat, tant si 
anem al cinema com si projectem la 
pel·lícula a l’esplai. Els nois i noies 
de l’esplai ens poden ajudar a fer els 
cartells i díptics per difondre-ho. 
Podem incloure una breu sinopsi o 
fitxa tècnica de la pel·lícula al díptic 
perquè tothom es faci una idea de 
què va.

Projecció: en cas de projectar la 
pel·lícula a l’esplai, el dia del cine-
fòrum farem una breu presentació 
del film per situar els espectadors 
sobre la temàtica de la pel•lícula, 
els actors i l’època en la que es 
desenvolupa la història.

Fòrum: en acabat un monitor/a 
estrenarà el fòrum destacant els as-
pectes més rellevants de la pel·lícula 
i llançant preguntes per a la reflexió.  
Hi haurà un monitor/a encarregat 
d’orientar el debat. Les preguntes 
formulades han de ser clares, ente-
nedores i molt properes a tothom. 
Poden referir-se als sentiments que 
han tingut quan han vist una se-
qüència, si coneixen algun conflicte 
semblant, com podrien prevenir 
certes situacions, etc.

En cas de veure la pel•lícula al ci-
nema, si som poquets podem co-
mentar-la després mentre prenem 
alguna cosa, si som moltes persones 
es pot organitzar el fòrum per de-
batre sobre la pel•lícula en un altre 
moment.

Propostes
Curtmetratge: Cobeaga, B. Éramos 
pocos. Espanya, 2005.

Documental: Taberna, H. Extranje-
ras. Espanya, 2002.

Programa de televisió:
Tot un món, dirigit per Carles Solà 
(Televisió de Catalunya)
http://www.tv3.cat/programa/ 
162530025/Tot-un-mon

Pel•lícules: 
• Cardoso, P. Las Mujeres de ver-
dad tienen curvas. Estats Units 
d’Amèrica, 2002.
• Dupeyron, F. El Sr. Ibrahim y las 
flores del Corán. Barcelona, 2004. 
• Frears, S. Mi hermosa lavanderia. 
Barcelona, 2005. 
• Nair, M. Mississippi Masala.  
Estats Units d’Amèrica, 1991.
• Soler, LL. Saïd. Espanya, 1999.


