Programació de Cinema per a Estudiants
Curs 2020 – 2021
Educació infantil, primària, secundària, batxillerat, cicles formatius i escoles d’adults
Projeccions al Foment Mataroní,c/ Nou - 11
Aquest cicle anual de cinema pretén apropar el llenguatge cinematogràfic al treball dins de l’aula i
aprofitar els avantatges i l'atracció que la gran pantalla ofereixen com a eina educativa

Objectius generals del cicle





Introduir dins la classe pel·lícules seleccionades amb un criteri cultural, instructiu i formatiu.
Utilitzar els films per a l’aprenentatge de les diverses àrees del currículum escolar.
Aprofitar els valors pedagògics d'aquests films per a l'ensenyament de continguts, valors i normes
socials.
Oferir gèneres cinematogràfics diferents, acostumant l'alumnat a l'anàlisi i lectura crítica del
llenguatge audiovisual.

Tots els films van acompanyats de materials diversos per treballar a l’aula: un dossier en pdf i/o
activitats en xarxa, enllaços d’interès, tràilers, jocs, etc. que trobareu al web
www.cinemaperaestudiants.catuns dies abans de la projecció. El dia de la sessió es realitza una
introducció audiovisual abans de la projecció.

Preu4,50 € per alumne (professorat gratuït).
Centres de Mataró: Consulteu si existeix subvenció municipal al 660.070.129 (de 10 h a 13 h de
dilluns a divendres).

Horari10 h del matí. Si són molts els alumnes inscrits per a un mateix dia es fan diferents sessions
amb horaris per determinar en funció del nombre d’alumnes i la capacitat de la sala (en aquest cas,
us avisaríem amb antelació).

Sessions especialsSi us interessen altres dates, altres horaris o sessions especials de
pel·lícules no programades aquest curs, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

Una programació excepcional per a un curs excepcional!





Les projeccions començaran al segon trimestre del cursi alguns dels films (els marcats amb
asteriscs ***) es tornen a programar perquè l’alerta sanitària va impedir la seva projecció el curs
passat.
A la sala de cinema s’aplicaran la normativa i les ràtios d’espectadors validades per la Generalitat
de Catalunya per tal de garantir en tot moment la seguretat davant el COVID-19.
Si s’ha d’anul·lar alguna sessió per una nova alerta sanitària es pot realitzar l’activitat al vostre
centre si disposeu de l’espai i del material de projecció necessaris. Si cal, el material de projecció
també el podria aportar l’organització.

www.cinemaperaestudiants.cat

Zog, dracs i heroïnes(Zog)***
Versió doblada al català
Direcció:Max Lang, Daniel Snaddon. Guió:Julia Donaldson. Gènere:
animació, fantàstic.Pais: Regne Unit. Any:2018. Durada:60 min.
Basat en un conte de Julia Donaldson, Zog és un drac que va a escola
per aprendre a volar, a treure foc per la boca i a raptar princeses. No
se’n surt gaire bé, però va superant els obstacles gràcies a l’amistat
d’una princesa, que l’ajuda i li fa entendre que no han de ser el que el
món espera d’ells.
Aquesta història va acompanyada d’altres curts protagonitzats per
nenes valentes i imaginatives.
Nivells:educació infantil i cicle inicial de primària. Àrees:llengua
catalana / coneixement del medi natural, social i cultural / educació per al desenvolupament personal i la
ciutadania / literatura universal / món contemporani.Temes:educació en valors / dones, violència de
gènere/ cultura de la pau, violència, conflictes polítics i armats / infància, drets dels infants / món animal i
animals de companyia / relacions humanes, psicologia, sociologia /família, relacions familiars / tercera
edat, jubilació / mort, dol / adaptació cinematogràfica d’obra literària.
veure tràiler >>

La vida d’en Carbassó(Ma vie de Courgette)
Versió doblada al català
Direcció: Claude Barras. Guió: CélineSciamma, GermanoZullo, Claude
Barras, Morgan Navarro (basat en la novel·la de Gilles Paris).
Música:SophieHunger. Fotografia: David Toutevoix. Gènere:
Animació, comèdia dramàtica. País: Suïssa, França. Any: 2016.
Durada: 66 minuts
En Carbassó és un nen valent que després de perdre la seva mare
ingressa en una llar d'acollida amb altres nens orfes de la seva edat.
Des del primer moment, el noi s'esforça per trobar el seu lloc en
aquest nou món hostil. A poc a poc, i amb l'ajuda dels seus nous
amics, en Carbassó aprèn a confiar i troba el veritable amor i una nova
família.
Nivells:Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària.
Àrees:Llengua catalana / Coneixement del medi natural, social i cultural/ Educació per al
desenvolupament personal i la ciutadania/ Món contemporani / Temes:Educació en valors / Infància. Drets
dels infants / Diversitat cultural. Immigració. Emigració / Relacions humanes. Psicologia. Sociologia /
Alcoholisme. Drogoaddiccions / Família. Relacions familiars / El món Educatiu. Coeducació. Relacions
professorat- alumnat / Drets Humans / Adaptació cinematogràfica d’obra literaria.
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veure tràiler >>

Mia andtheWhiteLion(Mia et lelion blanc)***
Versió original en anglès subtitulada en castellà
Direcció:Gilles de Maistre. Interpretació: MélanieLaurent,
LangleyKirkwood, BrandonAuret. Guió:Prune de Maistre, William
Davies. Gènere:aventura, drama. Any: 2018. País:França. Alemanya,
Sud-àfrica. Durada:98 minuts.
Des que era una nena, la Mia té una relació extraordinària amb el
Charlie, un cadell de lleó blanc nascut a la granja de lleons dels seus
pares a Sud-àfrica. Durant alguns anys, creixeran junts i viuran una
amistat incondicional. Quan la Mia fa 14 anys i el Charlie ja s'ha
convertit en un lleó adult preciós, descobreix que el pensen vendre. Al
saber que el seu amic està en perill, la Mia i el lleó emprendran un
viatge a través de la sabana buscant una terra on el Charlie pugui viure
en llibertat.
Nivells: cicle mitjà i cicle superior de primària, 1r i 2n ESO. Àrees: llengua anglesa / coneixement del medi
natural, social i cultural / ciències de la naturalesa/ món contemporani. Temes: educació en valors /
recursos naturals, comerç, consum / dones / ecologia, medi ambient, sostenibilitat / món animal i animals
de companyia / relacions humanes, psicologia, sociologia / família, relacions familiars.
veure tràiler >>

TheWalk (El desafiament)
Versió original en anglès subtitulada en català
Direcció: Robert Zemeckis. Interpretació: J. Gordon-Levitt, Ben
Kingsley, Charlotte Le Bon, Guió: R. Zemeckis i C. Browne; basat en el
llibre de Philippe Petit. Gènere: Drama. País: EUA. Any: 2015. Durada:
123 min.
Pel·lícula basada en les memòries escrites per Philippe Petit, un
funàmbul francès que el 1974, es va proposar un repte mai abans
realitzat: recórrer sobre un cable l'espai que separava les Torres
Bessones de Nova York, encara en construcció.
Nivells: Cicle superior de primària / ESO / Batxillerats / Cicles
formatius / Centres de formació d’adults. Àrees: Llengua anglesa /
Tecnologies / Coneixement del medi natural, social i cultural /
Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania/ Educació
per a la ciutadania i els drets humans / Educació ètica i cívica / Literatura universal / Física i química / Món
contemporani / Arts escèniques, música i dansa. Temes: Educació en valors / Arquitectura i urbanisme /
Biografies, autobiografies / Món laboral, relacions laborals / Relacions humanes, psicologia, sociologia /
Adaptació cinematogràfica d’obra literària / Esports
veure tràiler >>
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TheBreadwinner (El pa de la guerra)***
VO en anglès subtitulada en català
Direcció: Nora Twomey. Guió:AnitaDoron basat en el llibre de
Deborah Ellis. Gènere:drama, animació. Any: 2017. Països: Irlanda,
Canada, Luxemburg, EUA. Durada: 94 minuts.
Film basat en la novel·la homònima de Deborah Ellis i nominat a un
Oscar.Parvana és una noia que viu a la capital de l'Afganistan, Kabul,
durant el període de domini dels talibans. El seu pare ha estat
detingut i la seva família s’ha quedat sense recursos. Llavors ella
decideix tallar-se els cabells i vestir-se de noi per poder treballar,
perquè les dones tenen prohibit sortir soles al carrer i guanyar-se la
vida.
Nivells: ESO. Àrees: llengua anglesa / tutoria / ciències socials, geografia i història / educació per a la
ciutadania i els drets humans / literatura universal / món contemporani / història. Temes:educació en
valors / recursos naturals, comerç, consum, riquesa i pobresa / dones, violència de gènere / cultura de la
pau, violència, conflictes polítics i armats / infància, drets dels infants / diversitat cultural, immigració,
emigració / geografia humana / món laboral, relacions laborals / relacions humanes, psicologia, sociologia /
família, relacions familiars / drets humans / mort, dol / adaptació cinematogràfica d’obra literària / sistema
judicial, presons, pena de mort / política, sistemes polítics.
veure tràiler >>
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Zog, dracs i heroïnes*

14 / 04 / 2021
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22 / 03 / 2021
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Els films amb asterisc (*) es tornen a programar aquest curs perquè l’alerta sanitària del curs passat va
impedir la seva projecció.

Amb el suport de

Col·labora

www.cinemaperaestudiants.cat

