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INFORMACIÓ PRÀCTICA

La societat actual té en els mitjans audiovisuals una de les principals fonts d’informació i de coneixement. És per això que l’Associació CineBaix apostem pel
cinema com a eina educativa de gran valor i des dels inicis hem treballat amb
la comunitat educativa per tal d’acostar el cinema a infants i joves mitjançant el
projecte CineBaix.Educa.

Destinataris: infants i joves de 3 a 18 anys i alumnat d’escoles d’adults (consulteu cada activitat)
Preu: consulteu cada activitat
Lloc de les projeccions:

Cada curs oferim una programació per a escoles variada i de qualitat adreçada
als diferents nivells educatius, des d’educació infantil fins a escola d’adults.

CineBaix
Joan Batllori, 21
08980 Sant Feliu de Llobregat

“Veure, entendre i interpretar”

Informació i inscripcions: adreceu-vos a educa@cinebaix.com
Durant les sessions per a escoles:
- No està permès menjar ni beure dins el cinema.
- Els mòbils han d’estar desconnectats.
- Col·laboreu amb els voluntaris a mantenir net el cinema.

Principals objectius de les sessions de cinema per a escoles
- Promoure que infants i joves s’acostin al cinema d’una manera crítica i activa.
- Contribuir a l’aprenentatge del llenguatge audiovisual.
- Utilitzar el cinema com a mitjà educatiu i font de coneixement atractiva i complementària al treball a l’aula.
- Acostar els infants i joves a propostes cinematogràfiques diferents de les que habitualment tenen accés: cinema d’autor, cinema europeu i d’altres cinematografies
minoritàries, cinema en català, documentals...
- Fomentar la creació d’espais de sensibilització i debat sobre la realitat que ens
envolta.
- Difondre l’experiència de CineBaix: un cinema associatiu, de proximitat i autogestionat.

Important:
- Aviseu-nos amb antelació si hi ha persones amb mobilitat reduïda.
- Informeu l’alumnat de la pel·lícula que veuran.
- Arribeu deu minuts abans de l’hora d’inici de la projecció.
- Assegureu-vos que coneixeu on són les sortides d’emergència.
- Un cop acabada la sessió, comproveu que no us deixeu res a la sala.
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CONTINGUTS

Cicle superior de primària
Desembre: La última película
Març: El nostre últim estiu a Escòcia
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Ensenyament secundari
Desembre: La profesora de Historia
Març: Billy Elliot (Quiero Bailar)

Batxillerat, cicles formatius i
educació d’adults
Desembre: La conferència*
Març: Madame Curie
* Projecció acompanyada de presentació prèvia i
xerrada posterior

Cicle “Cinema i drets humans”
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Nazisme i holocaust des del cinema

Educació infantil
Desembre: El Nadal del senyor Branquilló i

23

l’escombra voladora
Març: La meva mare és una goril·la
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A partir de 4t d’ESO
Sessió amb una selecció de fragments curts de pel·lícules de ficció, conduïda per un equip col·laborador

Cicle inicial de primària
Desembre: La mama és pura pluja
Març: Jacob, Mimi i els gossos del barri

Sessions a demanda

Cicle mitjà de primària

25

Desembre: Ainbo: La guerrera de l’Amazones
Març: La meva setmana extraordinària amb la
Tess
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Tots els cicles educatius, des
d’educació infantil fins a educació
d’adults

Activitats i calendari del curs 2022-2023
Cicle “Cinema i drets humans”
A qui s’adreça

Títols

Dates

Educació infantil

El Nadal del senyor Branquilló

19 de desembre de 2022

Educació infantil

La meva mare és una goril·la

29 de març de 2023

Cicle inicial de primària

La mama és pura pluja

19 de desembre de 2022

Cicle inicial de primària

Jacob, Mimi i els gossos del barri

29 de març de 2023

Cicle mitjà de primària

Ainbo, la guerrera de l’Amazones

20 de desembre de 2022

Cicle mitjà de primària

La meva setmana extraordinària amb la Tess

30 de març de 2023

Cicle superior de primària

La última película

20 de desembre de 2022

Cicle superior de primària

El nostre últim estiu a Escòcia

30 de març de 2023

ESO i educació d’adults

La profesora de Historia

20 de desembre de 2022

ESO i educació d’adults

Billy Elliot (Quiero bailar)

31 de març de 2023

Batxillerat, cicles formatius i escola d’adults

La conferència

21 de desembre de 2022

Batxillerat, cicles formatius i escola d’adults

Madame Curie

31 de març de 2023

Preus

Gratuït per als centres de
Sant Feliu
Altres col·lectius,
informeu-vos-en a
educa@cinebaix.com

Nazisme i holocaust des del cinema
A qui s’adreça

Dates

A alumnes de 4t d’ESO, de batxillerat, de cicles formatius i
d’escoles d’adults

19, 20 i 21 de desembre de 2022
29, 30 i 31 de març de 2023

Preus
Gratuït

Sessions a demanda
A qui s’adreça

Dates

A alumnes d’infantil, de primària, d’ESO, de batxillerat, de cicles
formatius, d’educació especial, d’escola d’adults i a la comunitat
educativa en general

dijous al matí durant tot el curs
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Preus
3 € per alumne (preu mínim per
sessió: 400 € o 500 €, segons
la pel·lícula escollida)

Cicle “Cinema i drets humans”
Descripció de l’activitat
Cicle de pel·lícules amb clara vocació pedagògica que pretén sensibilitzar i
crear un espai d’anàlisi i reflexió sobre la realitat que ens envolta a través de la
visió que en dona el cinema.
La projecció de les pel·lícules es complementa amb una guia didàctica amb
activitats per treballar a l’aula abans i després de la projecció. A partir de les
pel·lícules i les guies didàctiques que les acompanyen, es proposa treballar
a l’aula, d’una manera atractiva, temes com la cultura de la pau, el respecte a
la diversitat cultural, la solidaritat, la desigualtat social i la pobresa, el consum
responsable, la protecció del medi ambient, els drets dels infants, la igualtat de
gènere, els drets de les minories, etc.
Aquest cicle compta amb el suport de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
i d’Europa Cinemas (Media-Programme of the European Union).

Objectius
• Promoure que els infants i joves s’acostin al cinema d’una manera activa i
crítica.
• Utilitzar el cinema per treballar temàtiques relacionades amb els drets humans
i la diversitat cultural, d’una manera atractiva i complementària amb la resta del
treball a l’aula.
• Fomentar una visió i una actitud d’anàlisi i reflexió crítica de la realitat que ens
envolta.
• Contribuir a l’aprenentatge del llenguatge audiovisual.
• Oferir eines per aprofundir en el contingut de les pel·lícules.
• Acostar els infants i joves a una oferta cinematogràfica diferent en base a la
promoció i protecció de la diversitat cultural i lingüística, de diversos gèneres
cinematogràfics i, sempre que sigui possible, en català.
• Difondre l’experiència de CineBaix, un cinema associatiu, autogestionat i de
proximitat
Inscripcions: Per correu a educa@cinebaix.com
A qui s’adreça: A alumnes de 3 a 18 anys i d’escoles d’adults
Dates:
- Primer període: 19, 20 i 21 de desembre de 2022 (vegeu l’oferta específica)
- Segon període: 29, 30 i 31 de març de 2023 (vegeu l’oferta específica)
Lloc: CineBaix (c/ Joan Batllori, 21 - Sant Feliu de Llobregat)

Preu: Gratuït per als centres educatius de Sant Feliu de Llobregat. Altres col·lectius,
informeu-vos-en a educa@cinebaix.com.
4

5

Propostes per a
educació infantil

Dilluns 19 de desembre de 2022

Proposta per a educació infantil

EL NADAL DEL SENYOR BRANQUILLÓ
I L’ESCOMBRA VOLADORA
El senyor Branquilló viu al gran roure d’un parc infantil amb la seva senyora Branqueta i els seus
tres fills. El pare Branquilló s’endinsarà en una èpica aventura a través de les quatre estacions que el
portarà molt lluny de casa seva. Tornarà a temps
per celebrar el Nadal amb la seva família? Una història màgica que anirà acompanyada de les aventures d’un bruixa molt simpàtica i la seva escombra
voladora!
Dues aventures plenes de tendresa i valors, dels
creadors d’El Grúfal. Basades en els best-sellers
de l’escriptora Julia Donaldson, referent de la literatura infantil moderna.
Direcció: Jeroen Jaspaert, Daniel Snaddon, Max Lang i
Jan Lachauer
País Regne Unit
Anys: 2012 i 2015
Gènere: Animació
Durada: 60 min
Apta per a tots els públics
Doblada en català
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Dimecres 29 de març de 2023

Proposta per a educació infantil

LA MEVA MARE ÉS UNA GORIL·LA
No hi ha res que la Jana desitgi més que una
mare. Els seus 8 anys de vida els ha viscut a l’orfenat La Ginesta. Un dia, un Volvo Amazon atrotinat, apareix de la llunyania i en surt una goril·la
que tria la Jana per viure amb ella. La Jana marxa
amb la goril·la i ben aviat s’adonen que tenen més
coses en comú del què pensaven. Però malauradament, tot just quan comencen a sentir-se bé
juntes, el Tord, del govern municipal, apareix i les
amenaça de tornar la Jana a l’orfenat.

Direcció: Linda Hambäck
Països: Suècia, Noruega i Dinamarca
Any: 2021
Gènere: Animació
Durada: 75 min
Apta per a tots els públics
Doblada en català i amb subtítols, per fomentar
la lectura i fer-lo accessible a infants amb dificultats auditives
7

8

Propostes per al
cicle inicial de
primària

Proposta per al cicle inicial de primària

Dilluns 19 de desembre de 2022

LA MAMA ÉS PURA PLUJA
La Jana és una nena de 8 anys forta i espavilada que té moltes ganes que arribi Nadal, però
aquest any l’haurà de passar amb la seva àvia,
ja que la seva mare necessita un descans. Per la
seva banda, la petita Violeta no s’hauria imaginat
mai vivint al Palau de Versalles, i menys amb el
seu oncle Regis! Totes dues protagonistes es trobaran amb situacions que no entraven als seus
plans, però aprendran a viure-les amb optimisme
i alegria.
Dues boniques històries plenes de màgia i tendresa que aborden la gestió de les emocions dels
més petits de la casa.

Direcció: Hugo de Faucompret, Nathaniel Hlimi i Clémence Madeleine-Perdrillat
País: França
Anys: 2019 i 2020
Gènere: Animació
Durada: 60 min
Apta per a tots els públics
Doblada en català
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Proposta per al cicle inicial de primària

Dimecres 29 de març de 2023

JACOB, MIMI I ELS GOSSOS DEL BARRI
En Jacob Ocell viu a la ciutat i somia convertir-se
en arquitecte com el seu pare. Un dia, el pare,
que sempre va atrafegat, ha de marxar per negocis durant uns dies i el noi haurà de passar una
setmana sencera amb la seva cosina Mimi i el seu
oncle Àguila al barri antic de Riga, Maskachka.
Tan bon punt hi arriba, un ric home de negocis
comença a excavar el parc central per transformar-lo i edificar-hi nous gratacels. En Jacob i la
Mimi decideixen aturar el projecte. El cas és que
tan sols poden fer-ho amb l’ajut d’una colla de
gossos de carrer que… poden parlar!

Direcció: Edmunds Janson
Països: Letònia i Polònia
Any: 2019
Gènere: Animació
Durada: 70 min
Apta per a tots els públics
Doblada en català i amb subtítols, per fomentar
la lectura i fer-la accessible a infants amb dificultats auditives
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Propostes per
al cicle mitjà de
primària

Proposta per al cicle mitjà de primària

Dimarts 20 de desembre de 2022

AINBO: LA GUERRERA DE L’AMAZONES

La petita Ainbo viu al més profund de la selva
amazònica. Després de perdre la seva mare i
barallar-se amb els adults del seu poblet, aquesta jove arquera emprèn un viatge per salvar el
seu poble del poder destructor de l’home blanc.
L’acompanyen els seus dos guies espirituals, un
espavilat armadillo i un trempat tapir.

Direcció: Jose Zelada i Richard Claus
País: Perú
Any: 2021
Gènere: Animació
Durada: 84 min
No recomanada per a menors de 7 anys, especialment recomanada per a la infància
Doblada en català
12

Proposta per al cicle mitjà de primària

Dijous 30 de març de 2023

LA MEVA SETMANA EXTRAORDINÀRIA
AMB LA TESS
En Sam és un nen d’11 anys que està de vacances d’estiu amb la seva família. Al llarg de la setmana coneixerà la Tess, una nena aventurera i
misteriosa que el farà reflexionar sobre el valor
de l’amistat i la família.
Una pel·lícula tendra i captivadora per compartir
en família, premiada a múltiples festivals internacionals com la Berlinale o el New York International Film Festival.

Direcció: Steven Wouterlood
País: Països Baixos
Any: 2019
Gènere: Drama
Durada: 84 min
Apta per a tots els públics
Doblada en català
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Propostes per al
cicle superior de
primària

Proposta per al cicle superior de primària

Dimarts 20 de desembre de 2022

LA ÚLTIMA PELÍCULA
El Samay, un nen de 9 anys que viu amb la seva
família a un poble remot de l’Índia, descobreix
el cinema per primera vegada i queda absolutament hipnotitzat. Contra els desitjos del seu pare,
torna al cinema dia rere dia i es fa amic del projeccionista que, a canvi del seu menjar, el deixa
veure pel·lícules gratis. Ràpidament s’adona que
les històries es converteixen en llum, la llum en
pel·lícules i les pel·lícules en somnis. Contagiats
per l’emoció, el Samay i la seva inquieta colla, investiguen sense parar per intentar captar la llum
i projectar-la per aconseguir veure pel·lícules de
35 mm. Junts, utilitzen un truc innovador i aconsegueixen amb èxit fabricar un aparell de projecció.
No obstant això, perseguir els teus somnis sovint
significa deixar enrere les coses que estimes.
Direcció: Pan Nalin
País: Índia
Any: 2021
Gènere: Drama
Durada: 112 min
No recomanada per a menors de 7 anys
Doblada en castellà
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Proposta per al cicle superior de primària

Dijous 30 de març de 2023

EL NOSTRE ÚLTIM ESTIU A ESCÒCIA
Història d’un matrimoni, el Doug i l’Abi, i els seus
tres fills excèntrics però encantadors. Quan l’estrès posa en perill el matrimoni de la parella, decideixen fer un viatge a Escòcia i allà participaran
en una gran reunió familiar i es retrobaran amb el
pare del Doug, en Gordie. En les que semblaven
ser unes vacances per unir la família, tots ells es
veuran irremeiablement envoltats de malentesos;
no obstant això, una acció dels nens farà que deixin de banda aquestes diferències i se centrin a
lluitar pel que és realment important a les seves
vides.

Direcció: Andy Hamilton i Guy Jenkin
País: Regne Unit
Any: 2014
Gènere: Comèdia
Durada: 95 min
Apta per a tots els públics
Doblada en català
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Propostes per a
ensenyament
secundari

Proposta per a ensenyament secundari

Dimarts 20 de desembre de 2022

LA PROFESORA DE HISTORIA
Anne Gueguen és una professora d’Història d’institut que es preocupa pels problemes dels seus
alumnes. Aquest any, com sempre, l’Anne té una
classe difícil. Frustrada pel seu materialisme i falta d’ambició, l’Anne desafia la seva classe a participar en un concurs nacional sobre què significa
ser adolescent en un camp de concentració nazi.
L’Anne usarà tota la seva energia i creativitat per
captar l’atenció dels seus alumnes i motivar-los.
A mesura que la data límit s’acosta, els joves comencen a obrir-se als altres i a creure en si mateixos, i les seves vides canviaran.

Direcció: Marie-Castille Mention-Schaar
País: França
Any: 2014
Gènere: Drama, ensenyament
Durada: 105 min
No recomanada per a menors de 7 anys
Doblada en castellà
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Proposta per a ensenyament secundari

Divendres 31 de març de 2023

BILLY ELLIOT (QUIERO BAILAR)

L’entendridora història d’un nen que haurà de
lluitar contra els estereotips i els prejudicis d’un
poble de ment tancada, sota el símbol d’unes
sabatilles de ballet que el posa en contra de
tots els veïns, i de vegades de si mateix, per
no voler ser boxejador, sinó dedicar-se al ball.

Direcció: Stephen Daldry
País: Regne Unit
Any: 2000
Gènere: Drama
Durada: 112 min
Apta per a tots els públics
Doblada en castellà
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Propostes per a
batxillerat,
cicles formatius i educació
d’adults

Proposta per a batxillerat, cicles formatius
i educació d’adults

Dimecres 21 de desembre de 2022

LA CONFERÈNCIA
El 20 de gener de 1942, destacats representants
del règim nazi alemany es van reunir en una vila de
Berlín-Wannsee per a una reunió que va passar a la
història com la Conferència de Wannsee, en la qual
es va decidir l’assassinat sistemàtic d’11 milions de
jueus.

La projecció anirà acompanyada d’una
presentació prèvia i d’una xerrada posterior.

Direcció: Matti Geschonneck
País: Alemanya
Any: 2022
Gènere: Drama
Durada: 108 min
No recomanada per a menors de 12 anys
Doblada en català
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Proposta per a batxillerat, cicles formatius
i educació d’adults

Divendres 31 de març de 2023

MADAME CURIE
La pel·lícula explica la història de la química Marie
Curie i el seu marit, Pierre Curie, basant-se en la
novel·la homònima de Lauren Redniss. El matrimoni va desenvolupar la teoria de la radioactivitat
i va descobrir el radi i el poloni. El treball de tota
una vida i les conseqüències que van comportar
els seus descobriments emmarcats en una pel·lícula que reflecteix el començament de l’era nuclear.

Direcció: Marjane Satrapi
País: Regne Unit
Any: 2019
Gènere: Drama
Durada: 109 min
No recomanada per a menors de 7 anys, especialment recomanada per al foment de la igualtat de gènere
Doblada en castellà
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Nazisme i
holocaust des
del cinema

NAZISME I HOLOCAUST DES DEL CINEMA

• Fomentar una visió i una actitud d’anàlisi i reflexió crítica de
la realitat històrica que va generar l’holocaust durant la Segona Guerra Mundial.
• Estimular la participació, el debat i l’esperit crític davant els
esdeveniments històrics i els discursos historiogràfics sobre
l’holocaust i els drets humans.
• Recuperar la memòria històrica en relació amb la deportació
de republicans espanyols i els camps de concentració nazis.
• Utilitzar el cinema per treballar temàtiques relacionades amb
els drets humans i la diversitat cultural, d’una manera atractiva
i complementària a la resta del treball a l’aula.
• Contribuir a l’aprenentatge del llenguatge audiovisual.

(Cicle “Cinema i drets humans”- desembre i març)
Descripció de l’activitat
Políticament, la solució final al problema jueu durant la Segona Guerra Mundial
(en hebreu xoà, catàstrofe) s’inicià una dècada abans, concretament a partir
de l’arribada al govern d’Alemanya del partit Nazionalsocialista d’Adolf Hitler
(1933).
Des de la celebració dels Judicis de Nuremberg (1945-46) i durant els darrers
80 anys, l’Holocaust ha estat objecte d’una especial atenció a les grans pantalles internacionals. Entre la ingent filmografia que ha abordat aquest cabdal
episodi històric, en destacarem una breu selecció de films de diversa factura:

Suport a l’activitat

‒ Triumph des Willens / El triomf de la voluntat (Leni Riefenstahl, Alemanya,
1935)
‒ The Great Dictator (Charles Chaplin, Estats Units, 1940)
‒ Kapo (Gillo Pontecorvo, Itàlia, 1960)
‒ Judgment at Nuremberg (Stanley Kramer, Estats Units, 1961)
‒ Schindler’s List (Steven Spieldberg, Estats Units, 1993)
‒ La tregua (Francesco Tossi, Itàlia, 1997)
‒ Conspiracy / La solució final (Frank Pierson, Estats Units, 2001)
‒ The grey zone (Tim Blake Nelson, Estats Units, 2001)
‒ The pianist (Roman Polanski, Regne Unit, 2002)
‒ Amen (Costa Gavras, França, 2002)
‒ Hitler: The Rise of Evil (Christian Duguay, Canadà, 2003)
‒ Sorstalanság / Sense destí (Lajos Koltai, Hongria, 2005)
‒ Der letzte Zug / L’últim tren a Auschwitz (Joseph Vilsmaier, Alemanya, 2006)
‒ Good (Vicente Amorim, Regne Unit, 2008)
‒ La rafle / La redada (Roselyne Bosch, França, 2010)
‒ Saul fia / El fill de Saül (László Nemes, Hongria, 2015)
‒ El fotografo de Mauthausen (Mar Targarona, Espanya, 2018)
‒ Les heritiers / La professora de història (Marie-Castille Mention-Schaar,
França, 2014)
‒ 1945 (Ferenc Tórök, Hongria, 2017)
‒ Persischstunden / El professor de persa (Vadim Perelman, Rusia, 2020)

Sessió conduïda per un equip col·laborador de l’Associació
Buchenwald i de l’Amical de Mauthausen i Altres Camps.
Inscripcions: Per correu a educa@cinebaix.com
Durada de la sessió: 2 hores
Lloc: CineBaix (c/ Joan Batllori, 21 - Sant Feliu de Llobregat)
Calendari: 19, 20 i 21 de desembre de 2022, i 29, 30 i 31 de
març de 2023
Horari: Matí
Preu: Gratuït

Durant dues hores d’activitat i a partir d’una seqüència conformada a base
de fragments curts (inferiors a 5’), convenientment ordenats i contextualitzats
(1933-1945), el cinema de ficció ens ajudarà a reflexionar sobre la gènesi, desenvolupament i significat de l’Holocaust des d’una perspectiva històrica i de
Drets Humans.
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Proposta per a 4t d’ESO, batxillerat,
cicles formatius i escoles d’adults

Objectius
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Sessions a
demanda

Sessions a demanda
Descripció de l’activitat
CineBaix ofereix als centres educatius la possibilitat d’organitzar una sessió de
cinema amb la pel·lícula que us interessi, sobre temes o àrees de coneixement
específiques, en versió original, doblada o subtitulada, segons la disponibilitat
de cada pel·lícula.
Objectius
• Utilitzar el cinema com a mitjà educatiu i font de coneixement atractiva i complementària al treball a l’aula.
• Acostar els infants i joves a propostes cinematogràfiques diferents de les que
habitualment tenen accés: cinema d’autor, clàssic, europeu i altres cinematografies minoritàries, en versió original o doblada, i sempre que sigui possible,
en català.
• Fomentar la creació d’espais de sensibilització i debat sobre la realitat que
ens envolta.
• Contribuir a l’aprenentatge del llenguatge audiovisual.
• Contribuir a l’aprenentatge de llengües estrangeres.
• Difondre l’experiència de CineBaix; un cinema associatiu, autogestionat i de
proximitat.
A qui s’adreça: A alumnes d’infantil, primària, ESO, batxillerat, cicles formatius, educació especial, escola d’adults i comunitat educativa en general
Durada: Determinada per la pel·lícula escollida
Lloc on es realitza: A CineBaix (c/ Joan Batllori, 21, Sant Feliu de Llobregat)
Suport a l’activitat: En alguns casos, possibilitat d’oferir materials didàctics
per treballar les pel·lícules a l’aula
Inscripcions: Per correu a educa@cinebaix.com
Calendari: Dijous al matí durant tot el curs
Preus: 3 € per alumne (preu mínim de la sessió: 400 € o 500 €, segons la
pel·lícula escollida)
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CineBaix som un cinema associatiu sense ànim de lucre.

Treballem des del voluntariat i l’autogestió.
Utilitzem serveis financers ètics i solidaris.
Oferim productes de Comerç Just,
ecològics, alternatius i de proximitat.

Organització

En conveni amb

