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família 
cineclub

cineclub 
una oportunitat 
per veure grans 
pel•lícules i parlar 
d’importants temes 
en família

presentació
El cinema té un gran potencial com a re-
curs didàctic. El cine ha estat i és reflex 
de les problemàtiques socials existents 
en l’actualitat. És diversió, però també 
és pedagogia de valors transmesos per 
la peculiar visió del seu autor (director) 
cercant l’acceptació per part dels seus 

observadors.

Us proposem visionar 
pel•lícules en família, 

ja que és una activitat 
molt positiva i útil. 

objectius educatius
1 Visionar importants pel•lícules selec-
cionades sobre els temes de la proposta 
educativa, fomentant la pràctica comu-
nicativa i valorativa en família.
2 Compartir pautes familiars, per crear 
comunicació, interès i motivacions vers 
aquests temes.
3 Utilitzar la pràctica comuna de veure 
pel•lícules, amb una intencionalitat clara 
durant aquest curs, que sigui comparti-
da i acceptada per la majoria de famílies 
de l’esplai.
4 Participar en la votació de les millors 
pel•lícules, a través del web.

A nivell familiar, el recurs del cinema és 
important, tant si anem al cinema com 
si ho veiem des de casa. Les històries 
de les pel•lícules ens permetran foca-
litzar les nostres converses en un tema 
concret visionat i expressar sentiments 
i racionalitat entorn aquestes històries 
fictícies. 

Veient una pel•lícula en grup aprenem 
moltes coses: nous coneixements, millo-
res comunicatives i d’habilitats socials, 
i, sobretot, aprenentatges emocionals i 
afectius (com és compartir valors, cre-
ences, sentiments, actituds...) i també 
pragmàtics, quan identifiquem, reco-
neixem i analitzem conductes de les 
històries simulades, i les jutgem per si 
les podem transferir a la nostra realitat 
més immediata.

Veure pel•lícules en família, és do-
nar valor també a les grans obres 
cinematogràfiques, la seva creativitat, 
innovació, els seus missatges i les in-
terpretacions dels actors/actrius i del 
propi director/a.  

Cal ajudar els nostres infants i joves a 
comprendre les imatges i entendre les 
pel•lícules. Això significa madurar el 
modus de percebre-les i educar postu-
res més crítiques i reflexives respecte 
al món quotidià i global. 

Però, atenció, veure una pel•lícula  
també requereix necessàriament d’una 
reflexió i interpretació posteriors, de tal 
forma que l’activitat no es quedi en una 
mera projecció d’imatges consecutives 
sinó que suposi una font important de 
coneixement i aprenentatge. 

Durant el visionat, ja acostumem a 
expressar i compartir sentiments (ale-
gries, sorpreses, llàgrimes...), però un 
cop acabada l’obra hem de sortir de la 
típica pregunta: Què tal? T’ha agradat? 
Hem de crear espais comunicatius per 
parlar del tema, dels sentiments i de les 
nostres opinions, compartides o no.

activitat



Perque el cinema és així, ens pot agradar 
o no, però ens ha fet parlar d’una temàti-
ca o història concreta, que necessita ser 
comentada i corroborada socialment. 
Tractem de canalitzar correctament 
aquesta necessitat. Per exemple, fins i 
tot les persones que van soles al cinema, 
necessiten compartir les sensacions, 
sentiments i valoracions, amb algú més 
que hagi vist o no la pel•lícula. Hi ha una 
necessitat de comentar, de compartir.

Per tant, potenciem el bon cinema i, 
això sí, no expliquem mai el final d’una 
pel•lícula! Potenciem aquesta gran 
oportunitat per compartir en famí-
lia discursos i valors sobre la igualtat 
d’oportunitats.

Farem un concurs web, en el qual us 
proposem votar la millor pel•lícula per 
temàtica i edats d’activitat. L’activi-
tat proposada pretén fomentar veure 
pel•lícules en família, de gran contingut 
pedagògic, seleccionades per als àmbits 
de la proposta educativa. 

motivació
Les famílies rebran una selecció de les 
millors pel•lícules actuals que tracten 
sobre problemàtiques socials com l’ex-
clusió social, les discapacitats i la igualtat 
de gèneres.

Hem recollit una selecció de 36 
pel•lícules importants. Moltes d’elles 
són molt i altres poc conegudes, i totes 
actualment es difonen en cinefòrums o 
fòrums virtuals, en sectors de públic es-
pecialitzats: discapacitats; gènere i lluita 
contra la pobresa.

Fem una trobada de pares i mares, a prin-
cipi de curs, quan presentem la proposta 
educativa,i aprofitem per presentar-los 
aquesta activitat, que durarà tot l’any. 

Volem recollir informació i opinions de 
les famílies més cinèfiles i de les que 
no ho són, per a què aprofitin la seva 
pràctica normal de veure pel•lícules al-
guns caps de setmana per valorar i triar 
entre tots les millors pel•lícules sobre 
la igualtat d’oportunitats.

Els nuclis familiars poden escollir el 
temps lliure de cap de setmana per veure 
algunes de les pel•lícules recomanades, 
ja sigui per primera vegada o repetint el 
visionat. Aquests materials poden estar 
disponibles en els videoclubs dels nos-
tres barris o a través d’Internet.

Recomanem en aquest àmbit de treball, 
poder contextualitzar la proposta edu-
cativa “Mirall” que treballaran a l’esplai i 
així donar força a l’activitat familiar.

Començarem a l’esplai amb una convo-
catòria de la projecció d’una pel•lícula. 
En aquesta sessió facilitarem el mate-
rial seleccionat, de forma atractiva, per 
a què, el conservin com a referència i 
si volen el puguin penjar amb imants a 
la nevera. Són les nostres pel•lícules 
triades com si fos un videoclub.
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activitats
El primer cinefòrum
Triem una pel•lícula apta per a tots els 
públics i la visionem tots junts a l’esplai, 
infants i famílies. En aquesta activitat 
inicial els presentem la selecció de 36 
pel•lícules importants que hem triat 
segons les temàtiques de (1) millors 
pel•lícules d’igualtat de gènere; (2) mi-
llors pel•lícules sobre les discapacitats; 
i (3) millors pel•lícules sobre pobresa i 
exclusió social.

En aquest fòrum explicarem el projecte 
que volem fer, les regles, les formes de 
participar en el web i els demanem que 
un cop visionades les pel•lícules, parlin 
en família per aclarir o reforçar idees i 
valors suggerents de la pel•lícula; i pro-
posem el compromís de fer les votacions 
en el web.

Arrenca el cineclub virtual
Les famílies podran triar les pel•lícules 
que vulguin i veure-les quan ho de-
sitgin, amb el compromís de reportar 
les seves valoracions en el web i per-
metre’ns així tenir actualitzades les 
puntuacions enviades. 

Podem expressar les nostres opinions i 
sentiments sobre el visionat; el que ens 
ha agradat a nosaltres i el que ha agradat 
als nostres fills; els temes que més han 
sorprès i els que poden fer punta, o si és 
molt adequada o no per a les edats dels 
nostres fills. 

Si al marge de la selecció, heu vist algu-
na pel•lícula interessant sobre aquestes 
temàtiques de la proposta educativa 
“Mirall” també la podeu proposar en el 
web concurs. 

Tothom pot consultar les opinions i les 
valoracions per orientar-se a l’hora de 
triar la propera pel•lícula que volem 
veure. A l’acabar el curs, comuniquem 
quines han resultat, per votació popular, 
les millors pel•lícules de cada categoria.

Les 12 millors pel•lícules per a petits 
de la proposta educativa “Mirall”

(aquí va el primer quadre de caràtules)

Les 12 millors pel•lícules per a mitjans 
de la proposta educativa “Mirall”

(aquí va el segon quadre de caràtules)

Les 12 millors pel•lícules per a joves 
de la proposta pedagògica “Mirall”

(aquí va el tercer quadre de caràtules)

Les pel•lícules seleccionades

1. AVATAR  
James Cameron (2009)
Com un discapacitat entra en el món 
dels somnis  i decideix no tornar. 

2. BELLA  
Alejandro Gomez Monteverde (2006) 
Pendent. Ha rebut moltes crítiques  
sobre l’alternativa a l’abort.

3. BILLY ELLIOT  
Stephen Daldry (2000)
A l’Anglaterra dels anys 80, Billy veurà 
que la seva afecció és la dansa, encara 
que el seu pare vulgui que faci boxeu. 

4. BUTTERFLY CIRCUS  
(EL CIRCO DE LA MARIPOSA)  
Josh Weigel (2009)
Pendent de valoració.

5. CHARLIE Y LA FÁBRICA DE  
CHOCOLATE. Tim Burton (2005)
Charlie, un nen de família pobre, gua-
nya un concurs per visitar la fàbrica 
de xocolata Wonka i allí descobrirà 
l’honor, el valor de las coses i les falses 
necessitats. 



6. CINEMA PARADISO 
Giuseppe Tornatore (1988)
La història d’un cinema, explicada pel 
nen Salvatore i l’operador Alfredo, que 
viuen èpoques pobres però molt dignes. 
Un cant a l’amistat i a la nostàlgia dels 
temps passats.

7. CRISTAL OSCURO 
Jim Henson (1982). CENSURADA
El món dels bons i dels dolents estan 
separats, fins que algú arregli el cristall 
trencat. Els nens petits no l’entenen.

8. DONDE VIVEN LOS  
MONSTRUOS. Spike Jonze (2009)
Max,un nen desobedient, crea un món 
propi, quan el castiguen al llit, sense 
sopar.

9. EL VIAJE DE CHIHIRO  
Hayao Miyazaki (2001)
Chihiro, una nena de 10 anys, travessa 
un túnel en cotxe amb els seus pares. Es 
trobarà un món sense humans, on haurà 
de vèncer la solitud i la por, i, per això, 
entendre què ha passat.

10. EN EL MUNDO A CADA RATO 
Patricia Ferreira & Javier Corcuera & 
Chus Gutierrez & Javier Fesser & Pere 
Joan Ventura (2004)
Cinc històries contades per cinc direc-
tors. Cinc llocs (Índia; Guinea; Argentina; 
Perú i Senegal) amb protagonistes in-
fantils. Històries dures, per lluitar contra 
la pobresa, i per la defensa dels drets de 
la Infància. Amb suport d’UNICEF.

11. FOR THE BIRDS 
Ralph Eggleston (2000)
La por a la diferència, entre els ocells 
més divertits.

12. HAIRSPRAY  
John Waters (1988)
Musical de la vida dels anys 50, quan la 
bellesa és a l’interior de les persones.

13. JUNO 
Jason Reitman (2007)
Una adolescent de 16 anys està emba-
rassada; amb sarcasme i intel•ligència, 
s’enfrontarà al seu futur.

14. KICK-ASS:  
LISTO PARA MACHACAR  
Matthew Vaughn (2010)
CENSURADA
Còmic amb molta sang, on els herois no 
són com diuen. Massa violència sense 
necessitat.

15. LAS LLAVES DE CASA  
Gianni Amelio (2004)
En Munic, Gianni coneixerà per primera 
vegada el seu fill amb discapacitat, de 
15 anys. Bones dosis de respecte, com-
prensió i humilitat.

16. LOS NIÑOS DEL PARAISO  
(LOS NIÑOS DEL CIELO)  
Majid Majidi (1998)
Ali, que viu a Iran, ha perdut les sabates 
de la seva germana Zhore. Enmig de la 
pobresa, té una bona idea, compartir 
amb ella les sabates. 

17. MAR ADENTRO  
Alejandro Amenábar (2004)
La vida del tetraplègic Ramón Sampedro 
i tot el que va donar als que l’envolten.

18. MATILDA 
Danny de Vito (1996)
Una nena pot fer justícia, quan s’adona 
que pot.

19. NARNIA: EL LEÓN, LA BRUJA Y 
EL ARMARIO
Andrew Adamson (2005)
Quatre germans, durant la Segona 
Guerra Mundial, entraran en un món 
fantàstic a través d’un armari màgic. Allà 
descobriran que la valentia, el coratge i 
l’honor són cosa de nois i noies.  

20. NO ME PIDAS QUE TE BESE, 
PORQUE TE BESARÉ 
Albert Espinosa (2008)
Comèdia del món de les discapacitats, 
on Albert aprèn guitarra amb nois amb 
discapacitat psíquica que li ensenya-
ran molt sobre la vida, les decisions i 
l’amor.

21. OLIVER TWIST 
Roman Polanski (2005)
Oliver, nen d’orfenat, viurà la discri-
minació, la pobresa i els conflictes de 
la societat londinenca relatada per 
Charles Dickens.
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22. PEQUEÑA MISS SUNSHINE 
Jonathan Dayton & Valerie Faris 
(2006)
La nena Olive, al bell mig d’una família 
conflictiva, inadaptada i peculiar, gua-
nya participar en un concurs infantil, i 
tota la família farà el possible per aju-
dar-la, especialment el seu avi.

23. PLANTA 4a 
Antonio Mercero (2003)
Un grup d’adolescents malalts de càncer 
valoren l’amistat i el fet de compartir les 
seves pors , vivint junts a l’hospital.

24. PRECIOUS 
Lee Daniels (2009)
Una vida dura en un guetto com Harlem. 
Tot a l’esquena de la jove Clareece, on 
només l’escola alternativa li obrirà els 
ulls al futur.

25. QUIERO SER COMO BECKHAM 
Gurinder Chadha (2002)
Ser noia jove a la Índia, i voler jugar a 
futbol amb totes les ganes del món.

26. SHREK 
Andrew Adamson & Vicky Jenson 
(2001)
Un conte on els pantans, els ogres i la 
princesa Fiona són els protagonistes, i 
el cos no és el mirall de l’ànima.

27. SLUMDOG MILLIONAIRE 
Danny Boyle (2008)
L’adolescent Jamal, a la zona més pobra 
de Bombai, sap que la vida més dura 
t’ensenya més del que t’esperes.

28. TAARE ZAMEEN PAR
Aamir Khan (2007)
El jove Ishaan patirà amb els seus pro-
blemes d’aprenentatge fins que un 
professor li ajudarà a superar la seva 
dislèxia.  

29. THE COLOR OF PARADISE 
Majid Majidi (1999)
Mohammad, un noi cec que viu a Iran, 
lluitarà per l’única cosa que no té: l’ac-
ceptació del seu pare.

30. THE SOLOIST
Joe Wright (2009)
Nathaniel Ayers, prestigiós violinista, 
acabarà vivint als carrers degut a una es-
quizofrènia. Un periodista el descobrirà 
i cuidarà d’aquest “sense llar”. 

31. THELMA I LOUISE
Ridley Scott (1991)
Dues amigues cercaran la llibertat com a 
dones durant un intens cap de setmana. 
Quan la troben, hauran d’escollir; sens 
dubte, una decisió difícil. 

32. TOMATES VERDES FRITOS 
Jon Avnet (1991)
Evelyn i Ninny es faran amigues en un 
asil de gent gran. Els records de tota la 
vida d’una d’elles faran canviar la visió del 
món de l’altra. Un homenatge als valors 
i els coneixements de la gent gran, amb 
paraules màgiques com “Towanda”.

33. VAREKAI
Cirque du Soleil (2002)
Circ. Tothom pot arribar allà on es pro-
posi si desafia els límits imposats. No hi 
ha major discapacitat que no saber vo-
lar. “Varekai” en romaní (homenatge als 
gitanos) vol dir “en qualsevol lloc”. 

34. XXY 
Lucía Puenzo (2007)
La ambigüetat genital des de la infància 
en la família d’una noia, l’Àlex, a Uru-
guai. Es pot viure allunyat dels prejudicis 
socials?

35. YO SOY SAM 
Jessie Nelson (2001)
Sam, amb deficiències mentals, lluitarà 
per convèncer l’Estat que està capacitat 
per cuidar i educa  la seva filla. 

36. YO, TAMBIÉN 
Álvaro Pastor & Antonio Naharro 
(2009)
En Daniel, amb síndrome de Down, 
s’enamora de la Laura. I la Laura pot 
enamorar-se d’ell. 

 



Valoració

La reflexió i la valoració final en el si de les 
pròpies famílies ha de servir per apro-
fundir en els següents aspectes:

• Les actituds de respecte envers les 
opinions de tothom.
• La capacitat del grup familiar per refle-
xionar críticament.
• La millora en la comunicació social, en 
el si de les famílies.
• Estar més sensibles a les situacions 
d’altres persones que pateixen o que 
estan discriminades.
• Gaudir de bones estones en família, 
veient bones pel•lícules.

La participació de les famílies en aques-
ta activitat a través del web serà un bon 
indicador del compromís i del suport a 
la proposta educativa “Mirall”, sobre la 
igualtat d’oportunitats.

posar atenció als 
aspectes següents
• És bo veure les pel•lícules de forma 
contínua, fins al final. La televisió ha es-
tat una mala companya en el visionat de 
pel•lícules pels talls de publicitat que 
es realitzen i que trenquen el ritme i 
l’atenció cap els detalls de la pel•lícula.

• Expliciteu que anem a veure aques-
ta pel•lícula perque està recomanada 
per la proposta Mirall, i parleu sobre 
aquests temes.

• Si voleu, les podeu veure en grup de 
famílies, en un fòrum més ampli. Però 
també és molt recomanable fer-ho en 
la intimitat de la pròpia família, que és 
quan es parla més sincerament i afec-
tivament.

• És molt important que els adults, 
previsioneu o us informeu sobre la 
pel•lícula triada abans de veure-la amb 
els fills. Almenys servirà per anticipar 
allò de “algunes imatges poden ferir la 
sensibilitat”, i és que cada família i cada 
infant presenta una tolerància diversa 
a situacions compromeses tant a nivell 
individual (coses que fan por) com a 
nivell de grup (llenguatge que s’utilitza, 
tabús, etc...). 

• És important generar un bon clima 
de grup familiar perquè tothom es tro-
bi còmode i pugui expressar-se amb 
sinceritat. 

 

recursos
• http://www.cinevistablog.com

• http://www.uhu.es/cine.educacion/
cineyeducacion/temasdiscapacidad.htm 

Pàgina on trobareu diferents pel•lícules 
i documentals que tracten el tema de la 
discapacitat des de les seves diferents 
òptiques, “cinema sobre homes i dones 
amb discapacitat funcional”.

• http://www.iodisgital-catalunya.cat/
plantilla.php?idPlantilla=200

• http://www.filmaffinity.com

• Seté art i discapacitat. (2a edició; 
2009). Confederació ECOM Catalunya. 
Selecció de pel•lícules i documentals, 
entorn les discapacitats.


