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"El desenvolupament accelerat de la societat de 
la informació està suposant reptes, impensables 
fa uns anys, per a l'educació i l'aprenentatge. 
Potser el més rellevant sigui que ens trobem 
amb una nova generació d'aprenents que no ha 
hagut d'accedir a les noves tecnologies, sinó 
que han nascut amb elles i que s'enfronten al 
coneixement des de postulats diferents als del 
passat. Això suposa un desafiament enorme per 
als professors, per a les escoles i per als 
responsables de les polítiques públiques 
relacionades amb la innovació, la tecnologia, la 
ciència i l'educació ". 
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1. APORTACIONS REBUDES EN EL PROCÉS FORMATIU DEL GRAU 

 

Al donar un cop d’ull als darrers quatre anys del grau de Pedagogia, me n’adono que la finalitat 

d’aquesta carrera realitzada no era oferir-nos una formació teòrica i omplir-nos de coneixement e 

informació, sinó tot el contrari, el seu objectiu principal ha estat dotar-nos de la capacitat de 

pensar, reflexionar, intervenir en processos educatius, saber enfrontar-nos a problemes reals i 

ser capaços de tenir una opinió crítica, així com saber treballar en equip i col·laborar amb els 

altres per tal d’ajudar a persones menys capacitades o en situacions de risc i poder millorar les 

seves condicions de vida.  

El perfil de l’estudiant que vol cursar Pedagogia, crec que és el d’una persona que se sent atreta 

personal, intel·lectual i socialment per l’educació, per l’aprenentatge, per les transformacions que 

aquesta està tenint i les desigualtats en les que ens trobem. I això és el que al llarg d’aquests 

anys he anat aprenent, a preocupar-me per els canvis que està patint l’educació actual, a abastir-

me d’eines per millorar la qualitat d’aquesta, i a entendre la pedagogia des de totes les seves 

vessants i perspectives.  

Durant els diferents cursos, he passat per diferents assignatures que en més o menys grau no 

m’han aportat molta novetat i fins i tot han estat repetitives. Però a diferència d’aquestes, hi ha 

hagut algunes altres que m’han ajudat a créixer com a persona, a formar-me en la matèria i com 

a futura pedagoga, dotant-me de coneixements de l’àmbit professional i laboral, així com d’eines, 

competències i habilitats.  

Des d’un començament, he estat interessada per les noves tecnologies de la informació, i tot el 

que les envolta, i per aquest motiu, abans de començar el treball vaig fer una petita reflexió per 

comprovar què en sabia i com podia enfocar aquest interès cap al treball final de grau. Vaig 

adonar-me’n que hi ha hagut tres assignatures que m’han marcat alhora de decidir-me: 

En primer lloc, l’assignatura d’ensenyament i aprenentatge en la societat digital, en la que a 

través de tres blocs, em van educar i formar en la societat de la informació i del coneixement, 

conèixer l’era digital actual i saber els recursos i entorns tecnològics dins i fora les institucions 

educatives. El que més recordo de l’assignatura, és la capacitat de saber treballar en equip en el 

projecte final, i el compromís entre tots de fer una bona feina, així com en quins contextos 

s’utilitzen les TIC i els reptes de les institucions davant els canvis socials. Paraules com 
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“multialfabetisme” o “era digital” que abans se’m feien desconegudes, al finalitzar l’assignatura 

sabia definir-les.  

L’assignatura d’entorns, processos i recursos tecnològics d’aprenentatge, en la que s’aprofundia 

en els múltiples significats dels entorns, i es treballaven les concepcions de les tecnologies 

educatives. Algunes de les tasques o treballs varen ser explorar diferents escenaris educatius 

que donessin resposta a les necessitats d’aprenentatge amb les TIC, sobretot digitals, així com 

dissenyar una acció educativa tenint en compte les TIC actuals.  

Una última matèria relacionada amb les TIC, va ser aprenentatge en entorns digitals i formació a 

distància, una optativa en la que vaig conèixer la base de les tecnologies enfocades a la formació 

a distància.  

Gràcies a aquestes matèries, i a les ganes i empenta que tenia de descobrir com poden millorar 

les TIC en l’aprenentatge actual i en el sistema educatiu, vaig decidir-me a realitzar aquest 

projecte, per tal de poder afirmar o refutar, que ens hem d’adaptar als canvis i a les novetats, i 

hem d’aprofitar totes les eines actuals possibles per poder donar un futur millor als que venen. 

Tot i així, al llarg del grau, he gaudit d’altres assignatures que m’han ajudat a formar-me com a 

pedagoga, i a desenvolupar un sentit crític per aquest treball final de grau, entre elles:  

PRIMER ANY: 

Teoria de l’educació: Vaig comprendre què era l’educació i les seves tipologies, analitzant també 

el concepte educar i com aquest ha variat al llarg de les èpoques. Gràcies a la dedicació del 

tutor, va ser la primera assignatura de la carrera que em va fer plantejar-me una opinió del 

sistema educatiu, què en penso i com defineixo l’educació.  

Psicologia de l’educació: El meu treball final, en part, està enfocat en com les pel·lícules poden 

educar, ja sigui en valors, en conceptes, en sentiments, etc. És per això que aquesta assignatura 

també em va ajudar a entendre per les etapes en les que un nen o nena passa, com es 

desenvolupa, què l’afecta i què no... 

Comunicació en educació: Comprendre que hi ha diferents formes de comunicar i que totes elles 

són vàlides no és una tasca fàcil. Aquesta assignatura va ser molt enriquidora ja que vaig tractar 

la comunicació des de la perspectiva oral (aprendre a parlar en públic, millorar presentacions, 

adquirir tècniques...) fins a la perspectiva escrita, digital, etc.  
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SEGON ANY: 

Pedagogia social: D’aquesta matèria vull destacar que va ser molt important per mi i per al meu 

desenvolupament com a persona, ja que vaig aprendre a ser crítica amb mi mateixa i amb els 

altres, i a reflexionar sobre allò que veig, que aprenc o que conec de nou.  

Instruments i estratègies de recollida d’informació: De les primeres assignatures en les que vaig 

tractar el tema de la investigació; vaig comprendre què era, les diferents formes de fer-ho, què 

era un instrument de recollida, què era avaluar i com es podia fer...així com quines eines eren les 

més idònies en cada cas.  

TERCER ANY: 

Axiologia i educació en valors: Comprendre que ens hem de dedicar a allò que realment ens 

motiva; el treball realitzat en aquesta assignatura em va aportar moltíssim, en el que vam fer un 

voluntariat en una fundació per a persones discapacitades, en les que era necessari una ment 

oberta, no jutjar, i sobretot treballar en equip a través d’activitats dinàmiques i en valors. Va ser 

una experiència molt maca i va resultar molt enriquidora.  

Models, estratègies i recursos per a la inserció professional: En aquesta matèria vaig conèixer 

diferents sortides laborals, així com crear estudis prospectius i reflexionar sobre un futur proper. 

També vaig aprendre a buscar informació en bases de dades, el qual m’ha ajudat força en la 

creació de la meva eina per a aquest treball final.  

QUART ANY: 

Pedagogia internacional: Assignatura molt important i que realment m’ha ajudat molt aquest últim 

any, tant a comprendre què és un sistema educatiu i com funciona, tant aquí com a arreu del 

món. El fet de poder comparar el nostre sistema educatiu amb d’altres més o menys avançats 

m’ha fet adonar de les nostres mancances i dels canvis que hauríem de realitzar per poder 

arribar a tenir-ne un de qualitat. A més a més, amb els diferents treballs realitzats, he pogut 

crear-me una opinió pròpia i suficient crítica que em permet entendre el que passa al meu voltant 

respecte al tema de l’educació.  

APS Quatre Camins: L’Aprenentatge Servei realitzat el tercer any va ser una experiència que 

realment mai oblidaré i la qual em va fer descobrir un ambient que desconeixia i al qual li tenia 

una certa por. Però dia rere dia, dins del centre penitenciari, vaig aprendre a acceptar els interns 

com un més, vaig aconseguir obrir la ment i lliurar-me de molts prejudicis fins al punt d’agafar 
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estima per aquelles persones. Em sembla molt important també que des de ben petits, els nens i 

nenes coneguin les diferents realitat que existeixen, i a través de les pel·lícules i el cinema és 

una bona forma de fer-los-hi arribar les diferents perspectives que hi ha.  

PRÀCTIQUES CENTRE SANT JAUME: sense dubte, el que més m’ha marcat d’aquests quatre 

anys, han estat les pràctiques realitzades a Badalona, en un centre obert, i amb un col·lectiu de 

16 nois i noies adolescents, procedents de tot tipus de religió, barris, països... i els quals, he 

arribat a estimar i a no jutjar. La certesa de veure com en un inici les coses poden ser difícils i 

sentir que no pertanys a aquell lloc, fins arribar al punt de que aquells nois i noies que no 

t’acceptaven, et tracten amb amor i tenen ganes de que vagis a treballar amb ells, és una realitat 

que no m’esperava trobar. Vaig poder aplicar tots els coneixements que havia anat rebent durant 

la carrera i vaig canviar la meva ment sobre a què em volia dedicar en un futur i amb quins 

col·lectius volia treballar.  
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2. ABSTRACT 

Cinema is part of society for over 100 years, but actually, even the benefit has been considered 

as a playful tool in educational area. Considering this framework, the present project has an 

objective, a learning project about communicative, social and affective abilities, for students 

based in cinema and the new technologies. At first step has been checked what TIC’s are and its 

functions, and also, the real situation in cinema, as the educational benefits presents. Also, has 

been created a website, can help some educators to improve their film search.  Finally, has been 

developed a didactic proposal concluding that cinema, given its motivating character, can be a 

huge help inside the classrooms.  

 

Key words: teaching cinema, motivation, values, classrooms, website, TIC. 
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3. INTRODUCCIÓ 

 

Perquè el cinema? Molts autors han parlat de la importància que té la introducció de la imatge i 

especialment del cinema en l’ensenyament. En general, aquesta sempre ha estat aïllada dels 

mitjans de comunicació i dels mitjans audiovisuals. La seva funció educativa, a més de 

transmetre informació, s’ha orientat també a contribuir en l’adquisició d’un conjunt d’ensenyances 

partint de diversos mecanismes que un individu pot trobar a la societat. És per això que el 

cinema es presenta com un excel·lent mitjà per educar als menors. Però penso que no se li està 

traient el màxim partit, donat que l’ús d’aquest s’acostuma a centrar fonamentalment en la 

transmissió d’informació i en la distracció o lleure. Precisament aquí deriva l’elecció del meu 

projecte educatiu, en el que s’intenta fer constar que el cinema posseeix un protagonisme molt 

important a nivell de transmissió de valors, normes, conductes socials, habilitats comunicatives, 

etc., en contraposició de la tradicional transmissió d’informació. Es tracta d’un treball final de grau 

d’innovació i alhora de creació. Ambdues perspectives són vàlides per definir-lo ja que es pretén 

demostrar la importància que el cinema té a l’aula actualment i com podem ensenyar a través de 

recursos diferents als ja tradicionals i existents a través de la creació d’una pàgina web que pot 

millorar el dia a dia dels docents i que permetrà una fàcil recerca de films per ensenyar valors i 

treballar diverses temàtiques transversalment.  

Segons un estudi realitzat per el Gabinet d’estudis de la Comunicació Audiovisual de Catalunya, 

els nens, passen unes 990 hores a l’any davant la televisió i unes 960 a l’escola. Tenint en 

compte aquestes dades, en les quals els nens passen més temps davant la televisió que a 

l’escola ens podem començar a donar compte de la importància dels continguts audiovisuals dins 

l’educació i de com els hi podem treure partit. El centre, com a ens educatiu, ha d'utilitzar totes 

les TIC per crear i ajudar els seus alumnes. Així, quan l'alumne s’incorpori activament a la 

societat, ha d’estar format de tal manera que sigui capaç de canviar-la de forma efectiva i amb 

criteri. A més, han de ser tolerants i flexibles als progressos que es duran a terme a la societat, 

per incloure'ls i adequar-los a les necessitats dels nens. 

Educar amb aquests recursos, ha d’estar a l’abast de qualsevol professor. Al tractar-se 

d’elements introduïts i acceptats socialment, són recursos valuosos i assequibles que potser no 

estan el suficientment explotats i per això procedeixo a la realització d’aquest projecte educatiu.  
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4. OBJECTIUS DEL TREBALL DE FINAL DE GRAU 

 

La consecució dels següents objectius pretén que el procés d'ensenyament-aprenentatge a 

través de les TIC es consolidi i generi noves maneres d'afrontar el que ja envaeix el nostre 

entorn personal i laboral que no és altre que l'escola i els seus principals protagonistes, els 

alumnes. 

Objectiu general: 

- Dur a terme la creació d’una web com a eina innovadora dirigida a alumnes de tota la 

Primària que faciliti l’acostament del cinema a les aules.  

 

Objectius específics: 

- Aconseguir que aquest treball acosti l’art del cinema als que no tenen els suficients 

coneixements i els mostri l’evolució del cinema i la seva importància en el món educatiu. 

 

- Analitzar la utilitat que pot tenir la creació d’una web de recerca de films.  

 

- Conèixer fins a quin punt els docents i adults recorrerien a l’eina elaborada com a vehicle 

de l’ensenyança. 

 

- Detallar la implementació d’aquest projecte educatiu. 
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5. MARC CONCEPTUAL 

 

5.1 Societat actual 

Ens trobem davant d’una societat en un continu canvi i progrés, i la que actualment les noves 

formes de comunicació com Internet, la globalització, la immigració, etc., són un conjunt que està 

provocant el desenvolupament d’aquesta.  

Al començament del segle XXI ens vam introduir de ple en "la societat de la informació"; aquesta 

societat es caracteritzava per la incorporació de les Noves Tecnologies de la Informació i la 

Comunicació (TIC) arribant a abastar, tots els espais de la nostra vida. És fonamental que 

entenguem que en la societat actual les TIC estan "per tot arreu". La seva incorporació ha 

transformat la realitat fins a l'extrem de variar l'accés a la mateixa i com ens vam mostrar a l'hora 

de conèixer-les.  

En aquest nou escenari social, ens trobem davant una nova generació d’estudiants, els quals 

estan caracteritzats per un accés constant a la tecnologia, a l’individualisme, el consumisme I 

amb una major llibertat i autonomia. Per conseqüència, ha de ser el sistema educatiu el que 

analitzi en primer lloc la societat, amb el propòsit de conèixer i comprovar quines les necessitats 

que aquesta demana. Entre elles destaquen:  

- Preparar ciutadans per conviure en una societat marcada per la diversitat.  

- Conviure amb les tecnologies, de forma que puguin ser transformades  

Només d’aquesta manera podrà el sistema educatiu desenvolupar un conjunt d’objectius i metes 

concloents i òptimes, de manera que el seu paper educatiu dins la societat sigui de gran valor.  

Els principals objectius que el sistema educatiu vol assolir, són millorar l’educació i els resultats 

escolars, a més d’aconseguir l’èxit de tots en l’educació obligatòria i augmentar l’escolarització 

infantil, les titulacions a batxillerat i en formació professional, educar per la ciutadania 

democràtica, fomentar l’aprenentatge al llarg de la vida, reforçar l’equitat del sistema educatiu, 

etc. (Llei Orgànica d’Educació, 2006). Per aconseguir aquestes metes, l’educació s’ha de 

caracteritzar per posseir un alt nivell de qualitat, i aquesta només es dona quan està dirigida a 

satisfer les aspiracions dels individus que conformen una societat. En conseqüència, la principal 

funció de l’escola no serà una altra que la formació d’uns ciutadans amb uns coneixements més 
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íntegres, així com les capacitats, habilitats, destreses i actituds necessàries per a la seva 

adaptació. 

En l'àmbit educatiu tant d'Infantil o Primària les TIC són un gran suport en el dia a dia i en el 

procés d'ensenyament-aprenentatge, és per això que Antonia Maria Martínez Moya, professora 

de la Universitat Complutense de Madrid, indica que: 

“Les TIC representen oportunitats beneficioses per dur a terme el procés ensenyament-

aprenentatge, per diversificar les seves maneres d'execució i adequar el coneixement amb la 

realitat, amb els interessos i propòsits dels alumnes. L’escola no es pot mantenir estàtica ni al 

marge dels canvis socials. és per això que no es pot concebre l'educació fora de la societat i al 

marge dels mitjans de comunicació”. (Moya, 2009) 
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5.2 Les TIC 

Les tecnologies de la informació i la comunicació ocupen un lloc central en la nostra societat i 

economia, adoptant una importància creixent. Quan parlem de les TIC fem referència al conjunt 

d’avenços tecnològics que ens proporciona la informàtica, les telecomunicacions i les tecnologies 

audiovisuals, que inclouen els desenvolupaments relacionats amb els ordinadors, Internet, 

telefonia, aplicacions multimèdia... Aquestes, ens proporcionen informació, eines per al seu 

processament i canals de comunicació. Les TIC permeten i faciliten la comunicació entre 

persones, trencant barreres geogràfiques i temporals, i a la vegada, permeten l’accés a una gran 

quantitat d’informació, amb la que, d’altra banda, hem de ser exhaustivament selectes. 

L’àmbit educatiu, no es veu aliè a aquest nou paradigma, a aquesta nova realitat, i ha estat 

pioner en l’ús de les TIC durant els últims anys i l’escola haurà d’avançar-se a les exigències que 

la societat li va demanant. En un futur immediat, la introducció de les tecnologies dins de la 

nostra cultura serà una realitat, que portarà en si moltes possibilitats en el camp de l'educació al 

incloure gran quantitat d'innovacions tecnològiques. Cada vegada es sumen més pissarres 

digitals interactives, tauletes, PC’s, motxilles digitals... A mode de resum, les TIC, es defineixen 

com un procés, un camí que creix a ritmes cada cop majors, sense retorn, on l’avanç es continu i 

sense una meta específica, on existeixen múltiples possibilitats. Un progrés continuat.  

Les TIC en educació signifiquen: “ensenyar i aprendre amb les noves tecnologies de la 

informació i la comunicació”. Actualment, són un pilar bàsic de la societat, amb més de 

2.000.000.000 milions d’usuaris l’any 2013. Aquest ús massiu impacta directament sobre 

l’educació, en la que trobem dues perspectives per analitzar com aquestes s’estan incorporant e 

incloent en l’educació.  

La primera, assumeix que les noves eines requereixen desenvolupar un conjunt d’habilitats i 

destreses en l’ús d’aquests nous mitjans. I el més complicat, identificar el que els estudiants 

haurien de saber per viure productivament en aquest nou món digital. Per això la societat 

internacional de les TIC estableix uns estàndards nacionals que es divideixen en sis nivells des 

d’una comprensió adequada de les eines fins un desenvolupament amb un pensament creatiu. 

Des d’aquesta perspectiva, els centres educatius es proveeixen de material, hardware i software 

apropiat per tot això. Concloent, és un mode d’incorporar les TIC a les aules començant per el 

bon ús d’aquestes.  
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La segona perspectiva, es basa en els canvis en les metodologies d’aprenentatge. Actualment, 

els més joves es troben exposats al mon digital de forma massiva i directa, i l’educació és un 

reflex de tot això. “Els nostres educadors immigrants digitals, que parlen un llenguatge obsolet 

(de l’era pre-digital) estan lluitant constantment per ensenyar a una població que parla un 

llenguatge completament nou”. (Prensky, 2001). Per tant, des d’aquesta perspectiva es reflecteix 

la formació continuada del docent, i aquest s’ha d’adaptar a les demandes actuals per a que els 

alumnes puguin arribar a incorporar-se a la societat laboral del seu futur. És l’escola la que ha de 

canviar en si mateixa, no són les tecnologies les que canviaran l’escola.  

Relacionat amb aquesta segona perspectiva, existeixen una sèrie d’aspectes que el docent ha 

de tenir en compte en l’ús de les TIC, es tracta de que l’estructura familiar està canviant (realitat 

en la que trobem famílies monoparentals, pares treballant fora de les llars...); els alumnes reben 

quantitat d’estímuls exteriors a l’escola degut a la societat de la informació en la que vivim, la 

globalització està al nostre dia a dia, i les TIC ens poden ajudar a compartir informació o 

experiències. 

El que permet aprendre a un alumne dins del sistema educatiu és posseir una sèrie de sabers 

personals i tenir un grup de professors disposats a treballar, considerant els alumnes com el 

centre d’atenció.  

D’aquesta manera, la utilització de les TIC com a recurs educatiu està sent més elevat dins les 

aules, i evoluciona progressivament, i per tant, la qualitat dels recursos didàctics que es troben a 

disposició dels docents són superiors. Aquests recursos, faciliten la creació d’activitats formatives 

que desemboquen a un elevat interès entre l’alumnat, ja que són activitats i situacions noves dins 

l’aula que trenquen amb les classes tradicionals i faciliten l’aprenentatge així com millorant 

l’ambient. 

En el cas del cinema, es tracta d’un recurs que mereix un lloc destacat, ja que els alumnes 

aprenen multitud de coneixements a través de la televisió i dels mitjans audiovisuals, a més a 

més de ser una manera d’aprendre amena. Com a resultat d’això, es tractarà el cinema de forma 

més específica i el seu ús dins les aules.  
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5.3 Normativa 

Tal i com s’ha explicat anteriorment, el cinema està agafant més força dins les aules i a les 

institucions educatives. La llei de major rang i que a hores d’ara regeix en matèria educativa és la 

Llei Orgànica 8/2013 del 9 de setembre, per a la millora de la qualitat educativa, coneguda com 

la LOMCE, i que modifica a l’anterior, entesa com LOE.  

A la LOMCE, igual que a l’anterior, queda establert en l’Article 18 que es treballaran de manera 

transversal en totes les àrees o assignatures de Primària les “Tecnologies de la Informació i la 

Comunicació”. En el preàmbul de la Llei podem llegir com un dels principis que la regeix és la 

incorporació de les tecnologies com a mitjà per al canvi metodològic que exigeixen les nostres 

societats i el nou perfil d’alumne: «Connectar amb els hàbits i experiències de les noves generacions 

exigeix una revisió en profunditat de la noció d'aula i d'espai educatiu, només possible des d'una lectura 

àmplia de la funció educativa de les noves tecnologies.»  

Tenint en compte que la LOMCE tan sols modifica alguns aspectes de la LOE, es manté que un 

dels objectius de l’educació Primària és iniciar-se en la utilització, per a l’aprenentatge, de les 

Tecnologies de la Informació i la Comunicació desenvolupant un esperit crític davant els 

missatges que reben i elaboren.  

En l’article 111, es confirma com el ministeri d’Educació, Cultura i Esport ha de brindar a les 

escoles diferents plataformes digitals i tecnològiques així com recursos seleccionats d’acord amb 

els paràmetres de qualitat metodològica. Queda entès que: «Es promourà l'ús, per part de les 

administracions educatives i els equips directius dels centres, de les Tecnologies de la 

Informació i la Comunicació a l'aula, com a mitjà didàctic apropiat i valuós per dur a terme les 

tasques d'ensenyament i aprenentatge [...] El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport elaborarà un 

marc comú de referència de competència digital docent que orienti la formació permanent del 

professorat i faciliti el desenvolupament d'una cultura digital a l'aula.» 

Per la seva banda, el Reial Decret pel qual s’estableix el currículum bàsic d’Educació Primària 

(Reial Decret 126/2014, de 28 de febrer i publicat al BOE l’1 de març del 2014), subratlla la 

importància de les TIC en aquesta etapa educativa, afirmant que una de les 7 competències 

bàsiques que ha d’adquirir l’alumne en l’Ed. Primària és la competència digital.  
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5.4 El cinema  

Abans d’explicar com va aparèixer el cinema, s’haurien de tenir en compte les diferents causes 

que van donar lloc al seu naixement: 

- Per una banda, l’aparició de noves fonts d’energia mineral i l’aplicació de l’electricitat als 

usos industrials. 

- L’eradicació de les epidèmies i el desenvolupament de la medicina. 

- Els nous mitjans de transport, així com les noves innovacions orientades a la 

comunicació (telègraf, cable submarí, telegrafia sense fils...), i que van portar una àmplia 

i ràpida difusió de la informació. 

- La consolidació de les ciutats: aparició d’un públic de masses.  

La idea de capturar el moviment per mitjans mecànics és molt antiga, van existir antecedents 

com la càmera obscura1. La tècnica per captar la realitat per mitjans lluminosos havia estat ja 

desenvolupada per els inventors de la fotografia a mitjans del s. XIX, i Thomas Edison va estar 

també molt a prop d’inventar el cinema al patentar el Quinestoscopi. Però no es considera el seu 

naixement oficial fins que el 28 de desembre de 1895, els germans Lumière van presentar al 

Gran Cafè de Paris els seus films, entre ells “La llegada de un tren en la estación de Ciotat”, sent 

sempre films composats d’escenes quotidianes. Aquestes, eren sempre imatges absolutament 

vulgars i innocents; pel·lícules que oferien unes temes ben prosaics: la sortida dels obrers de la 

fàbrica, baralles de nens, l’arribada del tren, els fossats de les Tulleries, el ferreter, partida de 

cartes, destrucció de les males herbes, demolició d’un mur, el mar, etc.  

Però Georges Méliès va donar un pas més enllà, representant films de ficció, entre els quals els 

elements eren modificats o desapareixien. Els films d’aquesta època, es caracteritzen per ser 

pel·lícules mudes, per el que entre les escenes es mostraven ròtols que anaven explicant l’acció 

o els diàlegs.  

Però no va ser fins al 1903, a Estats Units, on es va decidir treure un rendiment econòmic a 

aquest i va aparèixer el cinema de l’Oest. En pocs anys el cinema es va convertir en un 

espectacle popular de gran magnitud que superava les barreres socials e idiomàtiques. Però tot 

va canviar quan, al 1927, va sorgir un gran avenç: l’aparició del so en un film. 

                                                           
1
 Es tracta d’un instrument òptic que permet obtenir una projecció plana d’una imatge externa sobre la 

zona interior de la seva superfície. Va constituir un dels dispositius ancestrals que van conduir al 

desenvolupament de la fotografia. 
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Les primeres pel·lícules sonores van començar a circular per tot el món i es van adaptar a les 

circumstàncies del moment. Es van projectar pel·lícules mudes sonoritzades i els estudis 

establerts a Hollywood van començar a produir pel·lícules en varies versions e idiomes amb la fi 

de comercialitzar-ne una a cada país; però això va resultar ser molt costós i van optar pel 

doblatge com a opció més econòmica.  

Això va ocasionar una gran revolució en la ja formada indústria cinematogràfica, ja que la forma 

de generar i presentar un film es va veure modificada, i durant uns anys, els temes de les 

pel·lícules es repetien amb freqüència, i els espectadors es van deixar atrapar pel cinema.  

Però això va canviar quan aproximadament als anys 30 va aparèixer el cinema en color, als seus 

inicis s’utilitzava l’acolorit a mà en el que s’aplicava manualment el color a una fotografia o 

fotograma, per lo general amb pinzells i cotons. Però aquest no va arribar artísticament a la seva 

plenitud fins el 1939 amb el film de Víctor Fleming “El que el vent s’endugué”. Al mateix temps, el 

cinema d’animació va anar guanyant protagonisme sobretot entre el públic més jove, tenint a 

Walt Disney com a protagonista.  

No obstant el cinema no va estar dedicat únicament a l’oci i l’entreteniment, ja que a la primera 

meitat del s. XX, van succeir la revolució russa, la segona Guerra Mundial així com altres 

disputes bèl·liques. Els països van agafar el cinema com element per adoctrinar la seva població, 

i després de la Gran Guerra, amb Europa devastada, Estats Units va aprofitar per consolidar-se 

com potència cinematogràfica.  

Durant els anys 50, va aparèixer una gran baixada del públic al cinema com a conseqüència de 

l’aparició de la televisió. Aquest fet va provocar la renovació del cinema per atraure al públic a les 

sales, oferint aspectes que la televisió no podia oferir com imatge a color, major espectacularitat, 

augment de la pantalla, etc.  

A Espanya, amb la transició política es va desplegar un cinema sense censura i que fa influir en 

l’aparició de la coneguda “moguda madrilenya” i amb directors destacats com Pedro Almodóvar i 

Luis García.   

En els últims anys i fins l’actualitat, ens trobem davant de films caracteritzats per l’ús de 

l’ordinador i que ofereixen cada dia una major oferta de possibilitats.  
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Actualment, el cinema és una de les industries que més diners recapta i que més diners mou a 

escala mundial, ja que es tracta de la segona indústria més potent, i a més a més, rentable. Tot i 

que l’accés a Internet i la pirateria de les pel·lícules és un problema en que es pot trobar avui dia, 

això no ha impedit un augment de beneficis com es pot veure al següent gràfic2:  

 

- Font:  “Los ingressos en el cine en 2013”, Bloc RealPolitikMundial.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Com es pot veure en el gràfic, els beneficis de la indústria cinematogràfica a nivell mundial, han sofert 

un augment econòmic progressiu cada any; i del qual, una gran part correspon únicament als registrats 

a Estats Units, indicant doncs, la importància que aquesta indústria posseeix en l’esmentat país.  
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5.5 Cinema i pedagogia 

Al llarg del segle XX, la pedagogia ha desplegat diferents operacions per incloure el cinema dins 

del seu territori. La invenció del cinema a finals del segle XIX no va passar desapercebuda per a 

educadors i pedagogs de l'època, els qui ràpidament ho van incorporar a les seves 

preocupacions per l'optimització de les pràctiques d'ensenyament. En un temps on els sistemes 

educatius es consolidaven i s'expandien i la pedagogia es desenvolupava al voltant de la 

comprensió dels processos d'aprenentatge i els imperatius de la didàctica, la inclusió del cinema 

va constituir un nou desafiament per a l'educació.  

En l’època de Vigotsky, tot i que encara era molt prematur, l’autor va investigar el 

desenvolupament dels conceptes que els nens aprenien durant el dia a dia o a través de 

l’experiència i aquells que aprenien a classe de manera metòdica i ordenada. Va corroborar, que 

aquells conceptes apresos espontàniament estaven més integrats que no pas els apresos de 

manera lògica i jeràrquica. D’altra banda, Woodworth, un dels primers teòrics de l’aprenentatge, 

va comprovar que aquells coneixements adquirits sense imatges costaven més d’arrelar que no 

pas els que s’adquirien visualment. Així doncs, es trobaven en un punt on trobaven en la imatge 

una sortida fàcil als complexos problemes que portava la interpretació d’un text.  

Actualment, i des d’una perspectiva més evolucionada, ens trobem amb un autor que ha apostat 

pel cinema en l’educació: Henry Giroux3. El mer acte de veure una pel·lícula no pot considerar-se 

un acte innocu ni un exercici d’esplai; el sol fet de seleccionar una determinada pel·lícula, entre 

els milers d’opcions que hi ha i que ofereix el cinema avui dia, no pot ser considerat a la lleugera, 

ja que pot tenir un poderós efecte formatiu. Planteja la possibilitat, o bé la necessitat, d’abordar el 

cinema com a eina pedagògica, oferint als estudiants la quantitat mínima de recursos teòrics i 

fent-los veure el cinema com a obra d’art i com una manera de desenvolupar el pensament crític 

a través d’eines actuals.  

La importància pedagògica de la industria cinematogràfica ha arribat fins i tot a escriptors, com 

és el cas de l’activista nord-americana Bell Hooks, que comenta: “Només fa més o menys una 

dècada que he començat a adonar-me que els estudiants aprenien més sobre la raça, el sexe i la 

classe en les pel·lícules que en la literatura teòrica que jo els instava a llegir” (1996).  

 

                                                           
3
 Crític cultural nord-americà i un dels teòrics fundadors de la pedagogia crítica del país. Conegut per els 

seus treballs pioners en pedagogia pública, estudis juvenils, estudis sobre els mitjans de comunicació i la 

teoria critica.  
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5.6 El cinema formatiu 

Els mitjans de comunicació i en particular el cinema, darrere la seva dimensió lúdica amaguen 

també una faceta formativa, sent considerat un mitjà que transmet valors culturals, socials i 

educatives. Els mitjans audiovisuals o la informàtica, també van tenir un origen aliè a lo educatiu, 

i tot i així, no hi ha dubte del seu valor instructiu, formant fins i tot part dels elements educatius. El 

mateix passa en el cas del cinema.  

El guió literari, la direcció i el missatge, l’expressió dramàtica dels actors, l’entorn cultural, la 

fotografia, música, etc., són alguns dels aspectes que contribueixen a que un film sigui formatiu. 

D’una bona pel·lícula se’n pot aprendre tant a nivell personal com professional i per tant, és 

necessari formar a l’individu en la comprensió i anàlisi d’aquells elements que tindran una major 

importància per a la vida.  

De la Torre, entén com a cinema formatiu “l'emissió i recepció intencional de pel·lícules 

portadores de valors culturals, humans, tècnics, científics o artístics, amb la finalitat de millorar el 

coneixement, les estratègies o actituds i opinions dels espectadors. Pot tractar-se de films amb 

documentació o informació sobre fets històrics o imaginaris. No cal que descrigui entorns 

escolars ni relati situacions educatives, ja que el caràcter formatiu resideix en l'espectador, en 

funció de la intervenció i plantejament amb el qual s'analitzi el contingut. Les possibilitats 

comunicatives, expressives i informatives del cinema provoquen que el seu llenguatge sigui tan 

important com pot ser el llenguatge directe que tradicionalment s'utilitza en les aules” (1997).  
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5.6.1 Com forma el cinema 

El cinema, utilitzat com a font d’informació, permet endinsar-se en l’estudi de la societat, conèixer 

cultures diferents a la pròpia, formar visions entorn a esdeveniments passants, presents i futurs, 

entrar en contacte amb valors, idees, pensaments...  

A l’hora de buscar i seleccionar una pel·lícula que es pugui considerar com formativa, existeix 

una gran diversitat de temàtiques dividides en els següents grups:  

- De gènere didàctic: ens trobem generalment davant de documentals que posseeixen 

una clara finalitat. 

- Pel·lícules de contingut específic (històric, artístic, biogràfic, literari, científic...) 

- Pel·lícules comercials amb missatges constructius: aquelles en que el moment de 

l’elaboració no posseïen un una intenció formativa, sinó comercial.  

- Pel·lícules de difícil justificació formativa, aquelles que no posseeixen missatges que 

poden ajudar a la formació de l’espectador com a conseqüència del seu contingut.  

El cinema pot formar tant a professors com a espectadors. Actualment, es considera que 

l’alumne no posseeix els suficients coneixements sobre educació audiovisual, el que ha propiciat 

una inexperiència audiovisual de tal magnitud, que ha provocat que la majoria del públic hagi 

perdut la capacitat de poder veure tots els continguts que una pel·lícula pot proporcionar, ja que 

s’han acostumat a una recepció passiva de les imatges i no es presta atenció al missatge de la 

forma directa que es vol transmetre. 

Per tant, el cinema pot actuar com a instrument educatiu a causa de la seva capacitat de formar i 

informar de forma distesa i lúdica. L'estudiant no és conscient d'estar sent educat. Per a ell, 

veure cinema a la classe és una activitat que s'escapa de l'habitual, que li serveix per evadir-se 

de les seves tasques normals dins de l'aula, la qual cosa incrementa el seu interès i participació. 

A més a més, ajuda als alumnes a la resolució de conflictes en presentar a la societat com és. 

Els mostra el món i els proporciona un exemple de les relacions que s'hi estableixen.  

Segons Martínez-Salanova4, els objectius que s’han de perseguir amb la integració del cinema 

en el currículum són:  

                                                           

4 Nascut a La Rioja, es tracta d’un professor, pedagog i antropòleg que ha dedicat la seva vida a l’educació.  
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- Permetre que l’alumnat conegui cada un dels llenguatges audiovisuals, en els que la 

interacció sigui més rica i eficaç per la transmissió de significats.  

- Facilitar un medi per al coneixement i l’expressió que beneficia el desenvolupament de 

les capacitats creatives, cognoscitives, artístiques i expressives.  

- Propiciar un instrument per la creació a partir dels coneixements i experiències pròpies.  

A aquests se’ls podria afegir: 

- Transmetre valors útils per treballar la resolució de conflictes 

- Desenvolupar el sentit crític de l’alumnat. 

En definitiva, el cinema presenta a la societat i als éssers que habiten en ella, interaccionant uns 

amb altres, relacionant-se entre sí i protagonitzant activitats de la vida quotidiana. Això converteix 

al cinema en un recurs didàctic molt interesant que ens permet estudiar la societat. D’altra 

banda, com s’ha esmentat anteriorment, el cinema també forma els docents; i tot i que no 

estiguin molt formats en comunicació ni en educació cinematogràfica, no es pot considerar un 

obstacle. De la mateixa manera que en un passat els docents van haver d’adaptar-se a un canvi 

instrumental i metodològic, en l’actualitat i com a conseqüència de les característiques socials i 

de l’aparició de les TIC, s’han d’adaptar a aquest canvi de gran magnitud.  
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5.6.2 Ús del cinema a les aules 

Hem passat de concebre l'aula a l'escola tradicional, com un espai físic en el qual es donen una 

sèrie de relacions entre professor i alumne: l'educador dóna les seves classes i transmet uns 

coneixements mentre els estudiants reben i interioritzen aquestes idees a un nou concepte 

d'ensenyament amb l'ús de pissarres digitals, ordinadors i internet que milloren l'ensenyament, 

creant nens més dinàmics, amb una participació més activa, a més, de millorar la seva 

autoestima en el procés d'ensenyament-aprenentatge. L'aula es percep en aquest nou entorn 

com un espai virtual, on interactuen professor i alumne. 

Portar a terme una programació didàctica, en el que durant les sessions el cinema tingui una 

presència important, pot facilitar l’aprenentatge d’estratègies i habilitats comunicatives, socials i 

afectives. Així doncs, pot tractar-se d’un recurs pedagògic de gran nivell educatiu i que pot 

proporcionar tot tipus d’habilitats, per això és interessant que el cinema sigui un recurs conegut i 

tingut en compte pel docent, sobretot per l’interès que produeix en l’alumnat.  

L’augment de l´ús de les tecnologies, també es veu reflectit en l’evolució metodològica de 

l’escola, la qual ha adoptat elements tecnològics. Això ha possibilitat que en l’actualitat, el docent 

tingui al seu abast un major conjunt d’instruments i oportunitats per tractar, com en aquest cas la 

reproducció de vídeo, per el que es pot afirmar que l’ús de les pel·lícules, així com altres clips ha 

sofert un augment dins els centres educatius.  

Fa uns anys, el visionat de les pel·lícules era considerat una activitat totalment optativa i en la 

que el centre tampoc estava suficientment dotat d’instruments necessaris. Però aquesta versió 

ha canviat, fins al punt de trobar CD-ROMS, ordinadors i pantalles tàctils a les classes, convertint 

aquesta activitat optativa en una de quotidiana.  

La utilització d’aquesta també depèn en gran mesura de l’assignatura en la que es trobi el 

docent, ja que el seu ús pot ser major que en altres. Al fer més freqüent el seu ús, es poden 

trobar hàbits a evitar en l’ús de vídeos o pel·lícules, com poden ser: 

- La duració de la pel·lícula: en quant al dubte de si s’ha de posar una pel·lícula sencera o 

un fragment, val a dir que ambdues són bones; per una banda, és positiu escollir 

animacions de curta duració per treballar aspectes concrets, però la projecció d’una 

pel·lícula sencera proporciona que es gaudeixi plenament de l’experiència visual i a més 

a més és enriquidor.  
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- Que el docent sigui l’únic que té accés al vídeo per el qual l’alumnat no pot ser partícip 

de l’activitat és un error comú; els alumnes han de veure’s implicats en l’activitat de la 

major manera possible i per això, se’ls pot permetre que siguin ells el que ho controlin.  

- En ningun cas es pot considerar una pel·lícula com la substituta del professor, sinó com 

una eina de recolzament.  

Els docents generalment, tracten el cinema com una finalitat complementària a les sessions, 

però ajuden a fiançar continguts, a ampliar-los i a motivar i animar l’alumne. Trobem una sèrie 

d’avantatges per les quals és un molt bon ús didàctic: 

 

Font: “Avantatges sobre el cinema”. Elaborada a partir de “El cine como recurso didáctico” de 

Santiago Nova i “Importancia del cine en la educación” per Enrique Martinez Salanova.  

- És un recurs motivador i flexible. 

- Es tracta d’un recurs tan individual com grupal, complementari a l’experiència 

d’aprenentatge d’àmbit personal i col·lectiu. 

- Es tracta d’una eina activa i participativa ja que precisa en tot moment de la 

col·laboració de tots els participants.  

- Consisteix en una eina investigadora i descobridora, propiciant que sigui l’alumnat 

qui doni resposta a les qüestions presentades. 

- És un recurs analític i crític on l’espectador ha d’estar contínuament qüestionant 

les idees presentades. 

- És una eina tan lúdica com creativa i que desenvolupa una activitat metodològica 

que comprèn ambdues característiques. 

- S’ha d’adequar a les situacions d’aprenentatge i a les singularitats del centre i de 

l’aula.  

- Alfabetització digital dels estudiants. 

- Ajuda a obtenir una bona relació entre l'escola i el món actual, per obtenir en el 

futur una bona connexió amb el món laboral, on tots mantenen un bon maneig 

d’aquestes tecnologies. 
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6. UNA MÀ DE FILMS COM A EINA INNOVADORA 

Font: Imatge de portada de la web Una mà de films.  

En aquesta web, s’hi pot accedir a través del següent enllaç:  

http://barbarbie23.wix.com/unamadefilms  

 

6.1 Introducció 

A mode d’introducció l’eina elaborada consisteix en una pàgina web que actua com a bloc, 

anomenada “Una mà de films” , i pretén tractar temes actuals a través del cinema. La creació 

d’aquesta ha vingut donada de la necessitat d’acostar el cinema a les aules i que així els 

alumnes siguin partícips tant de la tria del film, com del tema a tractar i la seva respectiva 

reflexió. 

És important que el cinema arribi als més petits no com a mer producte de consum, sinó com un 

art, una cultura i un ofici. Cal donar, a nivell educatiu, formes de transmissió que despertin el 

plaer de l’aprenentatge i permetin vehicular coneixements més enllà de les disciplines 

tradicionals.  
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6.2 Context i destinataris 

L’escola és  l’indret on l’acció educativa és més important, per això l’eina està adreçada cap a 

alumnes que comprenen l’edat d’entre els 6 i 12, acollint tot el cicle de Primària des de 1r fins a 

6è curs. Ens trobem amb una eina dissenyada  específicament per a la seva edat, i diferenciada 

dels 6 als 9 anys amb films de caire infantil, i de 9 a 12 anys, amb films més complexes.  

És probable que algun alumne ja hagi visualitzat la pel·lícula, però és important recordar que la 

reflexió posterior és una part clau i bàsica de l’eina dissenyada. Entendre que són els nens els 

protagonistes alhora d’escollir la pel·lícula adequada i així resoldre els conflictes del seu dia a dia 

per tal de posar-hi solució i aprendre’n per a un futur proper.  

Una mà de films està alhora elaborada per a professors i docents; per tal de facilitar-los el dia a 

dia a l’aula i per a que trobin una manera amena de resoldre conflictes de manera transversal.  

Pares, mares i familiars també en poden fer-ne ús per tal de tractar situacions diverses que es 

puguin donar a casa o fora de l’àmbit educatiu.  

S’ha creat un apartat anomenat “Curtmetratges”, que explicarem més endavant, i que 

proporciona més varietat alhora d’escollir, tenint en compte la disponibilitat de temps a cada 

classe i oferint així un ventall més ampli.  

 

6.3 Objectius de l’eina 

- Descobrir les TIC i facilitar la seva introducció als més petits. 

- Reflexionar sobre un conflicte a través del visionat d’una pel·lícula. 

- Reconèixer valors i contravalors de manera transversal. 

- Potenciar el treball en equip i la cooperació entre els alumnes alhora d’escollir un film. 

- Desenvolupar la capacitat de descobrir i fomentar l’esperit crític.  

- Acostar el cinema a les aules. 
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6.4 Competències i habilitats 

La LOMCE incorpora unes competències clau al currículum base. Aquestes, recollides a l’article 

6 del Decret 230/2007 volen formar subjectes autònoms i integrar els diferents aprenentatges 

(formals, o no formals). Amb l’eina elaborada se’n treballen les habilitats següents: 

COMPETÈNCIES CLAU I RESPECTIVES HABILITATS 

 

 

Competència en comunicació 

lingüística 

- L’alumne hauria de ser capaç de comprendre i 

interpretar diferents imatges i situacions. 

- L’alumne hauria de saber expressar adequadament 

pensaments e idees. 

- L’alumne hauria d’adquirir vocabulari referent a les 

temàtiques que es tractin.  

- L’alumne hauria de ser competent alhora de 

compondre i comprendre intencions comunicatives. 

 

 

Competència digital i tractament 

de la informació 

- L’alumne hauria de buscar, seleccionar i analitzar la 

informació a través de les fonts d’informació. 

- L’alumne hauria d’utilitzar el llenguatge correcte per 

interpretar la realitat. 

- L’alumne hauria de conèixer les possibilitats 

educatives o informatives de les TIC. 

- L’alumne hauria de conèixer l’ús de l’eina i el seu 

funcionament. 

 

 

 

 

Competència social i ciutadana 

- L’alumne hauria de saber resoldre diferents 

situacions i desenvolupar codis de conducta per a 

cada situació. 

- L’alumne hauria d’aprendre a comunicar-se amb els 

altres i comprendre el que aquests transmeten. 

- L’alumne hauria de fer servir el cinema per entendre 

la realitat en la que es viu. 

- L’alumne hauria de conèixer les emocions i 

sentiments i saber-se posar en el lloc dels altres. 

- L’alumne hauria de treballar en equip i acceptar 

altres punts de vista diferents al propi. 
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Competència cultural i artística 

- L’alumne hauria de fomentar el gust per el cinema o 

la lectura. 

- L’alumne hauria d’adquirir consciència sobre temes 

culturals/actualitat. 

- L’alumne hauria d’apreciar la importància de 

l’expressió a través de les arts. 

 

 

Competència aprendre a 

aprendre 

 

 

 

- L’alumne hauria de saber unir estratègies i recursos 

per a la resolució de situacions, i utilitzant els 

recursos de les TIC pot reunir aquestes estratègies 

per un fi en concret.  

 

Font: “Competències i habilitats treballades a l’eina”. Elaboració pròpia a partir de Generalitat de 

Catalunya DECRET 119/2015.  
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6.5 Continguts de l’eina 

 

Una mà de films està elaborada a partir d’una plataforma web anomenada WIX. Es tracta d’un 

editor online que permet crear pàgines vàries d’aparença professional i fàcils d’editar. El material 

que he elaborat està adaptat als continguts més rellevants d’acord a les necessitats que poden 

tenir els alumnes de Primària.  

Els pilars fonamentals de la web són dos, a més d’una breu descripció de l’eina i la pàgina 

central.  

A la pàgina principal, trobem cadascuna de les pel·lícules ordenades segons la seva data de 

publicació. Introduïdes per un breu titular contenen una petita fitxa tècnica i una sinopsi, a més 

d’un enllaç que condueix a l’argument, el vídeo i les respectives etiquetes de la pel·lícula.  

Les etiquetes mostrades a la pàgina principal són un valor afegit a la web ja que ajuden a cercar 

més exhaustivament cada pel·lícula segons la situació o conflicte que es vulgui treballar. De fet, 

aquest és el motiu pel qual és una eina de gran ajuda pel professorat.  

A la part superior dreta trobem un comptador de visites que ens mostra la popularitat de la web, i 

un petit apartat anomenat “Ajuda’ns a millorar”, amb un enllaç a una pàgina de Facebook on 

aquells que utilitzin la web poden escriure recomanacions o enviar opinions:  

https://www.facebook.com/unamadefilms/?fref=ts  

Pel que fa a la biografia, el segon apartat de la web s’anomena Sobre mi, i és on em presento 

per donar resposta als visitants que tinguin interès en conèixer els motius o les raons que han 

donat lloc a aquest projecte, així com una petita guia de com utilitzar l’eina.  

 

El següent és, sens dubte, l’apartat més important de la web ja que es tracta de les temàtiques, 

les quals explicaré a continuació a través d’una taula que inclou dita temàtica, què tracta i les 

seves respectives pel·lícules i etiquetes: 
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TEMÀTIQUES 

Nom de la 

temàtica 

 

Què es pretén 

 

Pel·lícules introduïdes 

 

Etiquetes principals 

 

 

 

 

ÈTICA 

 

 
Amb aquest apartat es 
pretén ensenyar als 
alumnes normes 

morals que regeixen la 
conducta de la 

persona en qualsevol 
àmbit de la seva vida. 

Mi villano favorito 
Planet 51 

E.T. el extraterrestre 
El bola 

Puente hacia Terabithia 
La Bella y la Bestia 

Forrest Gump 
El show de Truman 
El príncipe de Egipto 

Maleficient 
Mi monstruo y yo 

 

Ètica 
Tolerància 
Moral 
Bullying 
Llibertat 
Integritat 

Generositat 
 

 

 

 

AUTOESTIMA 

 

Ensenyar als alumnes 
a estimar-se a si 

mateixos, així com fer-
los veure el seu 

autoconcepte i quina 
és la seva pròpia 
consideració 

Frozen 
Shrek 

Billy Elliot 
Bichos 

Ratatouille 
En busca de la felicidad 

Karate Kid 
Kung-fu Panda 

Cómo entrenar a tu dragón 

Acceptació 
Dignitat 
Sacrifici 

Autoestima 
Lleialtat 

Diferències 
Lluita 

Superació 
Coratge 

 

 

 

 

MEDI AMBIENT 

 

 
Conscienciar als 
alumnes sobre la 
situació actual del 
planeta i tot el que 
l’envolta, així com 

aprendre a reduir les 
seves conseqüències.  
 

 
 

Wall-e 
Viaje mágico a África 

Lorax 
Minúsculos 

La princesa Mononoke 
Avatar 
El lince 

Pocahontas 
Ice Age 

 
Reciclatge 

Medi ambient 
Canvi climàtic 

Planeta 
Natura 
Animals 
Protecció 

Ésser humà 
Conseqüències 
Destrucció 

Època glacial 
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AMISTAT 

 

Ensenyar als alumnes 
la importància de les 
relacions afectives, de 
crear vincles, i de 
resoldre diferències 

entre ells. 

Los Goonies 
El mago de Oz 
Planta Cuarta 

Home 
Lilo&Stitch 

Monstruos S.A. 
Bolt 

Liberad a Willy 
El libro de la Selva 

 
Amistat 

Aventures 
Amor 
Humor 
Lluita 

Comprensió 
 

 

 

 

FAMÍLIA 

 

 
 

Ensenyar als alumnes 
el significat de la 
família i transmetre 

valors com l’afecte i la 
unió parental. 

Up 
El sueño de una noche de 

San Juan 
Totoro 

Manolito Gafotas 
Mary Poppins 
Los aristogatos 

Inside Out 
Charlie y la fábrica de 

chocolate 
El Castillo ambulante 

 
 

Família 
Gent gran 
Amor 

Responsabilitat 
Generositat 

Amor 
 

 

 

TREBALL EN 

EQUIP 

 

 
Treballar amb els 

alumnes la cooperació 
i la cohesió del grup, 

així com el 
companyerisme. 

 

Toy Story 3 
Big Hero 6 

Cuenta conmigo 
Los chicos del coro 

Justin y la espada del valor 
Scooby Doo 

Lluvia de albóndigas 
Space chimps 
City of Ember 

 

Treball en equip 
Cooperació 
Amistat 

Col·laboració 
Adolescència 

Esforç 

 

 

 

 

DISCAPACITAT 

 

 
Fer comprendre als 
alumnes les diferents 
discapacitats i com 

integrar-les i 
normalitzar-les durant 

el dia a dia. 

 

Estrellas en la tierra 
El Jorobado de Notre Dame 

Pinocho 
Buscando a Nemo 

Un mundo a su medida 
Intocable 

A quien ama Gilbert Grape 
Dumbo 

Tiana y el sapo 

 

Discapacitat 
Diferències 
Superació 
Lluita 

Acceptació 
Malaltia 
Integritat 
Lluita 
Ajuda 
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VALOR DE LA 

LECTURA 

 

 
Fer introduir la lectura 
i el món dels llibres, 
així com afavorir la 
consolidació del 
llenguatge. 

Corazón de tinta 
Dónde viven los monstruós 

Matilda 
Viaje al centro de la tierra 
Alicia en el país de las 

maravillas 
El guardián de las palabras 

El gigante de Hierro 
Cuentos que no son cuentos 

La historia interminable 

 

 
Imaginació 
Lectura 
Cultura 
Somnis 
Història 

Descobriment 
 

Font: “Temàtiques sobre l’eina”. Elaboració pròpia. 

 

Adaptant-nos al temps que els docents disposen a classe, s’ha creat un apartat de 

Curtmetratges, els quals tenen una durada inferior a 30 minuts, i pretenen transmetre valors 

transversalment i amb històries breus.  

Entre ells trobem diferents temes a tractar: 

- Assetjament escolar �  Curtmetratge “El encargado”, en el que es treballa el bullying a 

través d’una situació a l’aula i en el que es mostren els rols del professor, així com el 

perfil de l’assetjador i la víctima.  

- Tecnologies � Curtmetratge “Idiots”, es tracta d’una sàtira que mostra l’obsessió actual 

a les xarxes socials, i al mòbil més concretament, a través d’uns robots que representen 

la societat.  

- Generositat � Curtmetratge “French Roast”, que busca fer reflexionar sobre la 

solidaritat i la importància de compartir tot i tractar-se de diferents classes socials.  

- Discapacitat � Curtmetratge “Cuerdas”, mostra com és possible l’amistat entre una 

persona amb necessitats especials i una alumna de la seva escola, i l’esforç d’aquesta 

per integrar-la i millorar el seu dia a dia.  

- Cooperació � Curtmetratge “Bridge”, aborda el tema de la resolució de conflictes, de 

posar-se en el lloc de l’altre quan sorgeix un problema, i de les avantatges que presenta 

la cooperació a través de quatre personatges que intenten creuar un pont.  

- Tolerància � Curtmetratge “Pájaros”, explica de manera amena com tolerar i acceptar 

aquells que són diferents a nosaltres. 

- Amistat � Curtmetratge “Partly Cloudy”, ens explica a través de una petita història com 

es formen els nens i la importància de l’amistat i de comptar amb algú.  
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- Superació � Curtmetratge “El circo de la mariposa”, ensenya a seguir endavant tot i les 

dificultats i la importància de les segones oportunitats.  

- Valor de la lectura � Curtmetratge “La flor más grande del mundo”, introdueix el món de 

la lectura als més petits.  

 

Per últim, trobem un apartat que no és visible a simple vista a la web; es tracta del material 

pedagògic creat per facilitar la posterior reflexió als docents després de cada visionat. Se n’ha 

creat només una petita mostra per a cada temàtica en format PDF, el qual inclou quatre 

preguntes relacionades amb la temàtica treballada i amb la pel·lícula que s’ha vist. 
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6.6 Metodologia 

El tema que he triat per al meu TFG té a veure amb una sèrie d'inquietuds i amb la detecció 

d’una necessitat sorgida al llarg de la meva experiència educativa com a futura pedagoga. 

Aquesta, va sorgir el mes de setembre quan s’havia de decidir la línia de treball. Durant els últims 

anys hem estat vivint el gran desenvolupament de les noves tecnologies en el camp de 

l'educació. A causa d’aquest extraordinari progrés i la consolidació de les TIC, el futur dels 

nostres alumnes de primària es veurà condicionat i dependrà dels usos que en facin d'aquestes 

noves tecnologies. Així doncs, els nostres petits hauran de familiaritzar-se amb elles des dels 

seus primers anys, és per això que he cregut convenient treure’n profit a través del cinema 

gràcies a la seva forma amena d’ensenyar transversalment.  

Durant l’elaboració de la part teòrica del treball vaig accedir a diferents publicacions i/o llibres 

sobre el tema, sense deixar de banda les aportacions històriques sobre el cinema. En la recerca 

bibliogràfica he intentat donar resposta als punts que em semblen més centrals en la meva 

investigació. En destaco: 

• Introducció i importància de les TIC en l’educació.  

• Avantatges i desavantatges de l'ús de les TIC i del cinema en Educació Primària. 

• Com pot formar el cinema. 

• Relació entre el cinema i la pedagogia. 

Un cop recopilades totes les dades que em podien servir per a la meva investigació, vaig anar 

fent una selecció d'autors més versats sobre el tema. Amb aquesta recerca he pretès estudiar 

els diferents enfocaments, opinions i idees que ells tenien sobre el tema de les TIC. He intentat 

que la documentació a la qual estava accedint fos sobre autors amb més renom i importants en 

aquest àmbit, els quals estan citats a la bibliografia.  

Un cop elaborat el marc teòric vaig procedir a l’elaboració d’un instrument: una web dirigida als 

alumnes de Primària que conté diferents films i curtmetratges dividits per categories, temàtiques i 

etiquetes. El procés per la seva creació va resultar complex i llarg, tenint en compte la manca 

d’experiència en el camp i en una base bastant nul·la per elaborar-la, tot i que alhora va resulta 

molt enriquidor l’aprenentatge d’aquest camp. Vaig consultar diferents fonts: Wordpress, 

Blogspot... però em vaig acabar decidint per WIX, la qual era la més senzilla de manejar i 

t’explicava pas per pas com crear-la. Aquest procés va durar gairebé sis mesos, ja que realitzar 

les entrades de les pel·lícules, i vincular els seus enllaços era una tasca laboriosa i llarga; i tenint 
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en compte la quantitat de categories i etiquetes introduïdes, vaig acabar la web vora el 

març/abril.  

 

A continuació, explicaré una mica més en detall el funcionament d’aquesta:  

 

Una mà de films 

 Etiquetes 

 

Aquest apartat, com he explicat anteriorment, 

engloba totes les etiquetes recollides en tots 

els films de totes les categories de la web. 

Està situada a la pàgina principal. És una 

manera còmoda de que el docent, o l’ usuari 

que utilitzi la web esculli què vol treballar; 

d’aquesta manera, clicant a l’etiqueta 

corresponent, apareixeran a l’esquerra totes 

les pel·lícules que continguin aquella paraula, 

per tal de facilitar la recerca.  

  Temàtiques 

 

Per tal d’accedir a les diferents temàtiques, 

tan sols s’ha de col·locar el ratolí sobre 

l’apartat, i es desplegarà una petita finestra 

amb les diferents temàtiques anteriorment 

nombrades: ètica, autoestima, medi-ambient, 

amistat, família, treball en equip, discapacitat, 

i valor de la lectura.  
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Font: “Funcionament sobre l’eina”. Elaboració pròpia. 

 

Apartat pel·lícules 

 

A cada apartat de ‘temàtiques’, trobarem una 

pantalla com la de la imatge, en la que es 

troben distribuïdes aproximadament nou 

pel·lícules, i cada una conté l’edat 

recomanada per l’infant. 

 

 
 

Accedir al contingut de la pel·lícula 

 

Al clicar damunt la pel·lícula desitjada, s’obrirà 

la imatge en gran de la portada de la 

pel·lícula, i per accedir al seu contingut 

s’haurà de pitjar l’enllaç anomenat “Go to link”; 

d’aquesta manera s’obrirà una nova pestanya 

amb tota la informació citada anteriorment.  

 

Accedir al material pedagògic 

Aquest recurs, ha estat elaborat per tal de fer 

una reflexió sobre la pel·lícula visionada, per 

accedir-hi, s’ha de clicar el botó on hi ha l’edat 

recomanada de cada pel·lícula, i s’obrirà una 

nova pestanya amb un document en format 

PDF i les seves respectives preguntes; les 

quals el docent pot descarregar e imprimir. 

Com he comentat anteriorment, només se 

n’ha elaborat una petita mostra (un per a cada 

temàtica). 
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Un cop  realitzada la pàgina web, el següent pas va ser l’aplicació pràctica a l’aula amb la 

utilització de l’eina. L’important era comprovar si l’eina despertava un major interès en 

l’aprenentatge i verificar que els alumnes treballen millor, participen més, i són més contribuents 

amb l’ús de les TIC, així com informar-los i explicar-los de què tractava l’eina creada.  

 

Primera sessió 

Objectiu Mostrar als alumnes la web creada. 

Visionat d’un Curtmetratge. 

Centre Institut XXV Olimpíada, Montjuic  

Dia i horari 19 d’abril del 2016, de 8 a 9h del matí (horari de tutoria cedit pel 

professor). 

Mostra 21 nens de 12 anys d’edat aproximadament 

Material utilitzat Ordinador connectat a un projector a la paret. 

Fitxes de reflexió després del curt5. 

Desenvolupament 

de la sessió 

Cal destacar que en aquest col·legi utilitzen diàriament l'ordinador i la 

pissarra digital com a reforç de les activitats diàries, perquè els nens 

comprenguin, gaudeixin i assimilin conceptes nous i alhora la utilitzin com 

a reforç a coneixement apresos anteriorment. 

Vaig explicar en què consistia la meva web. En un primer moment, els 

alumnes em varen escoltar amb atenció mentre els ensenyava el 

funcionament d’Una mà de films; i a continuació, els vaig passar un 

Curtmetratge anomenat “El encargado”, d’una duració aproximada d’uns 

10 minuts.  

Un cop finalitzat, els vaig entregar unes preguntes a cadascú per tal de 

dur a terme la reflexió posterior. Hi va haver diferents casos, ja que els 

alumnes no eren de procedència espanyola i els va costar respondre les 

preguntes o no entenien l’idioma, o d’altres menys receptius alhora de 

col·laborar; però a trets generals va agradar tant el curtmetratge, com la 

web, la qual alguns alumnes em demanaven veure quines pel·lícules hi 

havia introduïdes i van respondre algunes preguntes oralment. 

Font: “Primera sessió d’aplicació pràctica”. Elaboració pròpia. 

                                                           
5
 Exemple a Annexes.  
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Segona sessió 

Objectiu: Visionat d’un segon curtmetratge. 

Respondre una enquesta per a l’avaluació de la meva web. 

Centre Institut XXV Olimpíada, Montjuïc.  

Dia i horari 26 d’abril del 2016, de 8 a 9h (Horari de tutoria). 

Material utilitzat Ordinador connectat a projector a la paret.  

Fitxes enquesta per a l’avaluació.  

Mostra 21 nens de 12 anys aproximadament.  

Desenvolupament de 

la sessió 

Durant la segona sessió, els vaig ensenyar el Curtmetratge “French 

Roast”, que els va agradar força i van contestar una sèrie de preguntes 

oralment un cop finalitzat. 

A continuació, vaig repartir les enquestes i les varen contestar segons el 

seu criteri i la seva opinió sobre la web.  

Font: “Segona sessió d’aplicació pràctica.” Elaboració pròpia. 

Tercera sessió 

Objectiu Ensenyar la web creada i explicar el funcionament. 

Respondre una enquesta per a l’avaluació de la meva web. 

Centre Escola Rius i Taulet, Lesseps. 

Dia i horari 24 de maig del 2016, de 12.45 a 13.45 (Horari de menjador). 

Material utilitzat A la biblioteca de l’escola, disposen d’un ordinador que es pot connectar 

a una petita televisió. 

Fitxes enquesta per a l’avaluació. 

Mostra 17 nens de 2n curs de Primària (6-7 anys) 

Desenvolupament de 

la sessió 

Sóc Tallerista a l’escola Rius i Taulet des del mes de març, i porto 

durant la setmana a diferents cursos per realitzar els tallers. Aprofitant 

l’avantatge, la coordinadora em va cedir una petita estona per poder 

explicar als alumnes la meva web i passar-los-hi l’enquesta. 

Estaven molt entusiasmats ja que no solen tenir l’oportunitat de gaudir 

de la televisió a l’escola. 

La sessió es va desenvolupar molt bé, els vaig explicar que havia creat 

una web per tots aquells alumnes de Primària i els vaig estar ensenyant 

com funcionava, les diferents pel·lícules que hi ha introduïdes, etc. Al 
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disposar de poc temps, no van poder veure cap Curtmetratge i vaig 

procedir directament a la contestació de l’enquesta. Van fer algunes 

preguntes sobre aquesta però a trets generals els va agradar molt 

l’estona que vam dedicar a l’activitat.  

Font: “Tercera sessió d’aplicació pràctica”. Elaboració pròpia.  
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6.7 Com s’ha avaluat 

Els continus girs i avenços de la societat, relacionats amb la utilització de les tecnologies en 

l'àmbit educatiu, estan ajudant al bon ús de les TIC a l'escola, aconseguint amb això una bona 

pràctica educativa. 

Un dels objectius d’aquest treball consisteix a analitzar quin impacte té l'ús del meu instrument a 

l'educació escolar i com, amb la incorporació d'aquesta a l'educació, es poden aconseguir nous 

mètodes d’aprenentatge, que portin a l'educador una nova manera de formar el nen.  

Per això he realitzat un sondeig, a través de dues enquestes dirigides als més petits de 6 a 9 

anys, i una altra per als de 9 a 12 anys6. A més a més, s’ha realitzat una entrevista a un tutor de 

l’escola Rius i Taulet, per tal de conèixer la seva opinió sobre l’eina elaborada.  

L’enquesta analitzada és la pertanyent a les edats de 9 a 12, explicada anteriorment a l’apartat 

Metodologia, en la que es procedeix a l’anàlisi de 8 preguntes de resposta tancada (Sí o No), i 

una última de resposta oberta. Un cop realitzada, vaig procedir a la valoració dels resultats 

mitjançant gràfics, per així donar resposta a l’objectiu plantejat. 

 

A continuació presento els resultats extrets de les enquestes i un breu estudi de satisfacció dels 

resultats obtinguts.  

- Enquesta de 9 a 12 anys 

Mostra: 21 alumnes d’entre 11 i 12 anys de l’Institut XXV Olimpíada, a Barcelona7  

 

 
 
Com podem comprovar, gairebé un 70% 

dels alumnes creuen que el nom de 

l’eina elaborada és fàcil, mentre que una 

petita minoria el troba una mica 

complicat. 

                                                           
6
 Ambdues exposades als Annexes. 

7
 Dades referents a l’enquesta als Annexes.  
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L’enquesta realitzada amb els alumnes 

de 9 a 12 anys va ser realitzada a la 

classe durant la seva hora de tutoria.  

 

 
 

Tots els alumnes han estat d’acord en 

que les etiquetes són una part important 

de la web i útils per a la recerca dels 

films.  

 

 
A una petita part de la classe els va 

costar més entendre on buscar les 

temàtiques, però a trets generals els van 

semblar encertats els temes i el que es 

treballa a través de cada pel·lícula i com 

buscar-ho.  

 

 
Al ser una web dedicada sobretot a 

Primària, vaig pensar en un disseny més 

colorit i amb lletres i formats grans i 

vistosos; a la majoria els va agradar, 

excepte un 14% que van pensar que era 

una mica infantil.  
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Com es pot comprovar en el gràfic tota 

la classe va estar d’acord en què la part 

multimèdia de la web és adequada.  

 

 

Un 10 % de la classe els va costar 

entendre que l’objectiu era treballar certs 

temes i valors com a forma d’educació 

transversal, però el 90% ho van tenir 

clar des de un principi i van entendre el 

que els vaig transmetre.  

 
A les preguntes de caire obert, alguns van deixar l’enquesta en blanc i altres van aportar una 

petita opinió.  

- Què canviaries? Tot i que molts van posar que estava molt bé tot, vaig obtindré 

respostes com “Estaria bé que es poguessin veure algunes pel·lícules”, “Afegir més 

curtmetratges”, “Un nom més curt”, o “Que les etiquetes estiguessin ordenades”.  

- Quins altres temes t’agradaria canviar? Gairebé un 40% va respondre que els temes 

treballats eren els adequats, mentre d’altres van aportar temes com “Empatia”, “Violència 

de gènere”, “Aprofundir més en el bullying”, “Amabilitat” o “Que es treballin més els 

sentiments”.  

Font “Resultats enquesta 1”. Elaboració pròpia.  
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- Enquesta de 6 a 9 anys 

 

Mostra: 17 alumnes d’entre 6 i 7 anys del 2n Curs de Primària de l’Escola Rius i Taulet. 8 

 

 

 
Tot i haver disposat de poc temps, 

només un 18% dels petits els va costar 

entendre quin era l’objectiu principal de 

la web, mentre que el 82% els va quedar 

clar i els va agradar la idea que els hi 

presentava.  

 

 
El 100% dels alumnes van contestar que 

la web i la seva presentació es va fer a 

classe, però al petit apartat per escriure-

hi molts hi van anotar que havia estat 

durant l’hora de menjador i a la 

biblioteca de l’escola.  

 

 

Gairebé un 95% els va encantar el 

disseny de la web i volien que els 

ensenyés totes les pel·lícules 

introduïdes. Només un 6% va pensar 

que era massa infantil.  

                                                           
8
 Dades referents a l’enquesta als Annexes 
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Alguns dels temes o de les temàtiques 

tractades no van quedar gaire clares per 

a quasi un 20% de la classe, però més 

del 80% ho van entendre i els hi van 

semblar útils.  

 

 
 

Al 100% dels petits els va agradar la 

web i la tornarien a utilitzar ja fos a casa 

o a l’escola. 

 
A la pregunta final de caire obert, alguns nens van aportar algunes pel·lícules que els agradaria 

veure, però la majoria d’elles no eren adequades per treballar valors o temàtiques educatives. 

 

- Quines altres pel·lícules t’agradaria veure? Vaig obtenir respostes com “La patrulla 

canina”, “de superherois”, “més pel·lícules Disney”, “Angry Birds” o “Les pel·lícules de 

Harry Potter”.  

Font: “Resultats enquesta 2”. Elaboració pròpia.  
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Com a tercer instrument d’avaluació de la web, s’ha dut a terme una entrevista9. Aquest mètode 

resulta molt pràctic a l'hora de recollir dades que en tècniques com la observació o el qüestionari 

no tenen accés. En aquest cas, ha resultat ser una tècnica molt útil que m’ha servit per recollir 

informació qualitativa pel que fa a la opinió tant de professionals que intervenen dia a dia a l’aula 

amb els alumnes com a un pare de família.  

Les entrevistes, com afirma Lissette (2006), poden ser molt estructurades, el que implica una 

sèrie de preguntes que requereixen respostes molt específiques, o poden ser no estructurades, 

aquestes ultimes es caracteritzen per contenir unes preguntes flexibles que solen adoptar una 

forma de discussió. 

Entre aquests dos extrems, es troben les entrevistes semi estructurades caracteritzades per tenir 

determinada la informació que es vol aconseguir. Les preguntes són obertes donant possibilitat a 

rebre diversos matisos de la resposta. És flexible i lleugerament lliure la qual cosa permet anar 

entrellaçant temes, sempre que l'entrevistador mantingui una gran atenció. És per això, que he 

optat per una modalitat d’entrevista qualitativa i de caràcter semi-estructurat.  

A causa de la impossibilitat de gravar les entrevistes, l'anàlisi de la informació recollida s'ha 

elaborat a partir de transcripcions literals recollides durant les entrevistes, de les quals s'han 

extret les expressions més significatives a partir del guió de les entrevistes semi-estructurades. 

En el següent requadre es mostra la data, el lloc i les persones entrevistades.  

Data Lloc Entrevistat 

21/5/2016 Escola Rius i Taulet Professor de Primer curs  

21/5/2016 Escola Rius i Taulet Tutora de Segon curs 

27/5/2016 Residència particular Familiar de l’entrevistadora, 

pare d’una nena de 7 anys.  

Font: “Detalls de les entrevistes” Elaboració pròpia. 

 

 

 

                                                           
9
 Mostra de l’entrevista als Annexes. 
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A continuació es presenten els resultats de les diferents entrevistes realitzades tant als  

professionals que intervenen de manera directa a l’aula i han pogut veure l’eina elaborada i 

provar-la, així com el familiar directe que ha experimentat amb la web i l’ha utilitzat amb la seva 

filla.  

Els subjectes que han col·laborat en la recollida d’ informació, els identificaré segons l’ordre en 

que s’ha realitzat l’entrevista. El primer professor serà identificat com a Pr1, la tutora de segon 

curs serà identificada com a T1, i el familiar directe com a F1, per tal de que sigui més senzill 

identificar les seves respostes en els resultats.  

 

Pregunta 1: Són importants les TIC en l’educació actual? I el cinema? 

Els tres entrevistats han estat d’acord en que ambdós ítems són importants alhora d’educar els 

alumnes/fills i que cada cop tenen més ressonància en l’educació.  

Pr1: “Si, a part de ser un recurs és un mètode en si mateix. A l’igual que el propi cinema.” 

T1: “Crec que cada cop són més importants i som nosaltres els professors els que ens hi hem 

d’adaptar. Referent al cinema crec que hi ha certes pel·lícules que poden ensenyar i d’altres que 

no.” 

F1: ““Molt. Són fonamentals ara i ho seran encara més en el futur.[...] El cinema és un vehicle 

molt adequat ja que uneix educació i entreteniment” 

Pregunta 2: Consideres que l’estructura i l’organització de la web creada són adequades? 

Els tres entrevistats estan d’acord en que l’eina elaborada té una estructura correcte i està força 

adaptada als alumnes. A nivell organitzatiu també han coincidit en que està ben dividida.  

Pr1: “Si, és molt intuïtiva” 

T1: “Si, m’ha agradat molt que l’apartat de temàtiques sigui tan clar i dividit segons les edats” 

F1: “Tot i que no és especialment complexa, la considero adequada a la finalitat que persegueix” 
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Pregunta 3: Consideres que l’accessibilitat i la navegació del lloc web són adequades? 

Els tres entrevistats han estat d’acord que accedir  a la web i navegar a través d’ella és una tasca 

fàcil i que inclòs els petits ho podrien fer per si mateixos.  

Pr1: “Si, és molt intuïtiva i fàcil de manejar” 

T1: “Tot i que crec que alguns dels més petits (els de 6 anys) els costaria una mica més, tots ells 

han nascut amb les TIC sota el braç, i en tenen un domini molt més gran que inclòs nosaltres els 

professors, així que sí, crec que és adequada i senzilla d’accedir” 

F1: “Sí, és prou correcte, sobretot tenint en compte que no ha estat dissenyada per un 

professional informàtic”.  

 

Pregunta 4: Creus que els elements multimèdia (lletra, forma, imatges, vídeos...) utilitzats 

en el lloc web faciliten el procés d'ensenyament-aprenentatge dels continguts? 

Tot i que el tercer entrevistat sigui un pare de família, tant ell com ambdós professionals han 

estat d’acord en que el format, la lletra i tot el relacionat amb el disseny és adequat per als petits i 

ajuden a un procés d’ensenyament transversal més fàcil i ràpid.  

Pr1: “Si, estan molt bé” 

T1: “Tant els colors vius com els formats són molt macos i als nens els agrada força”. 

F1: “No sóc mestre i no conec els mecanismes d’ensenyament, però semblen adequats i 

personalment a primera vista entren molt bé”.  

Pregunta 5: El llenguatge utilitzat a la web és clar i concís? 

Els entrevistats han estat d’acord en que el llenguatge que he utilitzat està adaptat tant a l’edat 

com als usuaris.  

Pr1: “Si, tot i que hi vaig trobar alguna falta.” 

T1: “És un llenguatge fàcil tant pels més petits com per als més grans, i queda clar què vols 

transmetre”.  

F1: “Sí, es veu clarament que està orientat a nens de certa edat i als seus pares”.  
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Pregunta 6: Quines àrees específiques del lloc web creus que són més útils? 

Dos dels entrevistats creuen que l’apartat més útil i que més èxit té és el de curtmetratges 

mentre que el tercer entrevistat està d’acord en que les etiquetes són una eina important en la 

web i de la qual se’n pot treure molt profit.  

Pr1: “Els curtmetratges” 

T1: “Els curtmetratges són una part important sobretot per el que m’has comentat a nivell de 

temps durant la classe. Ajuden a treballar certs aspectes en un temps més reduït”.  

F1: “El núvol dels tags (les etiquetes), ja que es relacionen amb els diferents continguts”.  

 

Pregunta 7: Quins defectes veus en el lloc web o què canviaries? 

Mentre que el tercer entrevistat només ha vist una errada a nivell de disseny, els professionals 

han cregut que no poder accedir a les pel·lícules directament és un defecte.  

Pr1: “Dependre de links per accedir alguns films.” 

T1: “És una llàstima que no es puguin veure les pel·lícules directament i hagis d’anar a un 

buscador oficial, però a part d’això m’ha semblat molt maca”.  

F1: “Potser la màquina del cinema del fons té un color massa fosc i li resta lluminositat a la web, 

tenint en compte que està orientada als petits”. 

 

Pregunta 8: Creus que la web promou una experiència favorable per l’infant? 

Tots tres han coincidit en que és una experiència que pot beneficiar tant als alumnes com als 

propis fills.  

Pr1: “Si és clar que si, és un recurs que poden fer servir els pares, els monitors, els educadors i 

els propis nens” 

T1: “I tant, sobretot si vull treballar algun conflicte en concret.” 

F1: “Totalment, i personalment podria ensenyar diferents valors a la meva filla a través d’aquesta 

web, sumant-li també que li agrada molt veure pel·lícules”.  
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Pregunta 9: Quines altres temàtiques tractaries o creus que s’haurien de tractar? 

Exceptuant un dels professionals que creu que tots els temes importants estan tractats, els altres 

dos entrevistats han aportat algunes temàtiques més per treballar valors.  

Pr1: “Crec que estan tots” 

T1: “Treballaria amb els meus alumnes temes com la solidaritat més a consciència, però a trets 

generals es toquen molts temes útils”.  

F1: “Parlaria també dels valors de l’esforç i la constància en el treball”. 

Pregunta 10: Utilitzaries la web durant el dia a dia? O la a classe? Perquè? 

Creuen tots tres que és un recurs molt adequat tant per al dia a dia com per concretes ocasions.  

Pr1: “Si, és un recurs que s’adapta al meu mètode de treball.” 

T1: “La utilitzaria sobretot a les hores de tutoria amb els meus, ja que són a última hora dels 

dilluns i seria una forma amena d’ensenyar”.  

F1: “Si fos professor, la utilitzaria a les estones de lleure, però a casa també li trauria profit”.  
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7. CONCLUSIONS GENERALS 

La integració de les noves tecnologies a l'aula es tradueix com a suport de canvis, innovacions, i 

noves formes d'ensenyament. Els processos educatius tenen com a objectiu principal preparar 

per a la vida. Necessitem desenvolupar la capacitat de "Aprendre a aprendre". En pocs anys les 

TIC han revolucionat les formes tradicionals de difondre la informació, ampliant les maneres de 

fer activitats a distància, del que era solament processar informació s'ha passat a la possibilitat 

de interactuar a través de la televisió, telèfon, internet etc., podent treballar, comprar, visitar o fins 

i tot efectuar operacions comercials des de qualsevol punt del món. 

La introducció de les TIC a les aules ha tingut a veure amb una forma nova de educar i formar-

se, ja que, a més d'ajudar en la creativitat, impulsar la curiositat i augmentar la motivació, han 

suposat un instrument únic per atendre la pluralitat. Aquestes tecnologies són suports 

d'innovació, d'altres formes d'ensenyar, cal que el professor innovi i faci coses diferents de com 

les ha portat a terme amb el model tradicional.  

Amb aquesta investigació i amb la creació de l’eina de millora per a les aules, s'ha pretès 

conèixer i comprendre fins a quin punt el cinema és important, i quin paper desenvolupen les TIC 

i el mon digital durant el dia a dia dels infants de Primària.  

Per això, es citen a continuació les conclusions més rellevants d'aquest treball considerant els 

objectius proposats en el treball: 

 

- Objectiu 1:  Dur a terme la creació d’una web com a eina innovadora dirigida a alumnes 

de tota la Primària la qual faciliti l’acostament del cinema a les aules.  

L’interès d’aquest projecte ha radicat en la necessitat d’aprofundir en la utilització de les TIC 

i de la realització d’una eina anomenada Una mà de films. La realització d’aquesta ha estat 

satisfactòria, i tot i les limitacions, el temps, i les controvèrsies, s’ha aconseguit crear una 

pàgina que permet als educadors interactuar amb els alumnes de Primària durant el dia a 

dia a l’aula, transmetent valors, compartint opinions i reflexions, i tot a través del cinema i la 

cultura audiovisual. Els nens tenen una gran plasticitat a nivell neurològic per adaptar-se a 

les noves tecnologies, i es podria dir que ja han nascut amb elles. És per això, que Una mà 

de films pot aparèixer com un nou mètode d’aprenentatge i de treballar temàtiques que 

complementin els mètodes tradicionals.  
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- Objectiu específic 2: Aconseguir que aquest treball acosti l’art del cinema als que no 

tenen els suficients coneixements i els mostri l’evolució del cinema i la seva importància 

en el món educatiu. 

 

Els educadors que tenen una visió més tradicional de l’educació, tendeixen a utilitzar les TIC 

per transmetre continguts més teòrics, mentre que aquells educadors amb una visió més 

ajustada al que demana la societat actualment, solen utilitzar-les per promoure activitats, 

desenvolupar valors i treballar en equip. Amb la realització del treball teòric, he volgut 

mostrar que el cinema no només és un mer entreteniment, sinó que se’n poden extreure 

coneixements, ensenyances, valors i contravalors, i que l’escola i la família, s’han d’adaptar 

al moment en el que estem vivint i extreure’n el màxim profit. D’aquesta manera, aquest 

Treball Final de Grau, mostra els avantatges que la cultura audiovisual aporta i com es pot 

treballar aquesta a les aules.  

 

- Objectiu específic 3: Analitzar la utilitat que pot tenir la creació d’una web de recerca de 

films.  

 

A través de les diferents enquestes realitzades als alumnes, se n’ha pogut extreure que una 

gran majoria dels enquestats han respòs satisfactòriament a la web, tant a nivell d’utilitat com 

d’acolliment de l’eina.  

Perquè és important el cinema? En el meu parer aconsegueix traslladar a l’espectador dins 

de la història que es narra, aconseguint així una espècie de vivència fictícia. Si tenim això en 

compte, com he comentat en l’apartat de les sessions pràctiques, el cinema i els 

curtmetratges visualitzats pels alumnes van permetre que visquessin l’experiència, en certa 

manera, en primera persona, aconseguint així una reflexió posterior i un aprenentatge 

transversal. En aquest sentit, els va permetre viure una situació i uns sentiments concrets i 

que van ser la millor manera d’adquirir un aprenentatge significatiu. 
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- Objectiu específic 4: Conèixer fins a quin punt els docents o adults recorrerien a l’eina 

elaborada com a vehicle de l’ensenyança. 

 

Les diferents entrevistes realitzades tant als professionals com al particular, han demostrat 

que l’eina els ha semblat un bon recurs per utilitzar tant a les aules, com a casa. Han 

coincidit en que les temàtiques són encertades i pot suposar una experiència molt positiva 

per a l’infant.  

L’important, és formar els futurs docents i ensenyar les famílies, introduint-los en les TIC i en 

la cultura audiovisual, i que així adquireixin certs coneixements sobre com utilitzar-les bé i 

aprendre amb el cinema i compartir les possibilitats que ofereix. Quelcom tan influent i amb 

el que els nens estan en continu contacte ha de ser tractat, ensenyant a veure-ho i aprendre 

amb ell; ja que si no l’ensenyem a treballar a l’escola o a casa, deixem als alumnes nus 

davant un mitjà d’una gran influència i de gran poder, perquè hem parlat del poder educatiu 

que té, però també podem parlar del poder de "maleducar" si no està correctament utilitzat.  

 

- Objectiu específic 5: Detallar la implementació d’aquest projecte educatiu. 

 

Hi ha diverses alternatives alhora d’aplicar el present projecte educatiu, especialment orientat a 

aquells infants d’edats compreses entre 6 i 12 anys.  

L’eina està enfocada tant per l’educació formal com la no formal, és a dir, pot ser aplicada tant a 

l’aula de manera transversal en diferents assignatures, hores de tutoria o estones de lleure 

utilitzant-se com a material pedagògic per part del docent i obtenint-ne una posterior reflexió.  

De la mateixa manera, els familiars també en poden fer ús en la part educativa que els correspon 

utilitzant-la a casa com a eina educativa per treballar els valors continguts en la pàgina web.  

Ambdues alternatives es poden complementar mútuament creant sinèrgies entre la família i 

l’escola.  

Seria bo que la implementació d’aquesta eina, tant a l’escola com a casa pogués aportar una 

reflexió en la millora de la utilització de les TIC i s'aconseguís que els nens es familiaritzessin 

amb elles, aconseguint un bon aprenentatge a través del cinema i de la cultura audiovisual.  
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És la nostra obligació, com a futurs educadors, pedagogs, mestres, etc., obrir les aules a aquesta 

nova realitat, encara que ja no sigui tan nova. Hem d'utilitzar les noves tecnologies i la cultura 

audiovisual a les aules i, saber treure'n el màxim partit. 

La por o la ignorància a utilitzar-les, no impedirà que segueixin avançant i formant part del nostre 

fer quotidià. És doncs, la responsabilitat de l’educació actual utilitzar-les en benefici dels nostres 

alumnes, sabent aprofitar els múltiples avantatges que ofereixen i fer veure als alumnes els 

beneficis que presenten.  

Les noves tecnologies, com hem vist al llarg del treball, ens ajuden a millorar, són una eina, però 

realment són els educadors els que manegen l'eina i els que ensenyen amb aquestes. 

Per concloure, he d'afegir que l'educació ha d'evolucionar al mateix temps que ho fa la societat, 

és per aquest motiu que he volgut desenvolupar aquest projecte, ja que els nens i els adults han 

de adaptar-se al món que ens envolta, per aconseguir l'avanç de les TIC. Desitjo que aquest 

treball pugui aportar una reflexió en la millora de la utilització d’aquestes i s'aconsegueixi que els 

nens es familiaritzin amb elles, aconseguint un bon aprenentatge i una millora en el currículum 

escolar.  
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8. AVALUACIÓ I AUTAVALUACIÓ  

Ara fa uns cinc anys, i des que vaig començar la carrera de Pedagogia he sentit a parlar del 

Treball Final de Grau (TFG) i de la complicació que aquest comportava, i de fet, algunes 

assignatures a través d’aquest grau se’ns ha fet molt incís en el tema de la seva elaboració 

així com el de la defensa, i de com de preparats n’hauríem d’estar per quan arribés el 

moment. Quan va arribar el final del tercer curs, i havíem de començar a pensar en la 

temàtica i la línia del treball realment vaig sentir autèntic temor per la fama que se li havia 

donat. Estava desorientada i no tenia idea alguna de com enfocar-lo i molt menys quin tema 

escollir o quin tutor em guiaria. He de reconèixer que la meva primera idea sobre “El cinema 

com a vehicle de l’educació” no tenia absolutament res a veure amb el resultat final d’aquest 

TFG, i n’estic satisfeta i orgullosa, ja que tot i la feina i tot el temps que li he dedicat han 

valgut la pena. A dia d’avui i amb el treball finalitzat, puc dir que la “fama” que se li dóna és 

exagerada, simplement és un treball que requereix més esforç i molta més dedicació; i en el 

que l’elaboració ha de ser individual i has de tenir molt clares les línies i què vols transmetre.  

Quan va arribar el moment d'escollir el tema no tenia clar si centrar-me en educació especial 

o en les TIC, ja que ambdós temes m’agraden molt. Però en el moment de decidir vaig fer 

balanç i sóc una persona que tracta amb les tecnologies diàriament i penso que n’hi havia de 

treure partit. Tenia clar en quin àmbit anava a centrar-me però volia que el treball fos 

innovador, no tan sols una recerca. Per això, va ser el meu tutor el que em va orientar fins 

descobrir que la creació d’una web per a alumnes de Primària seria una idea nova, fresca i 

que no s’havia tractat recentment.  

La veritat és que la recopilació de la informació ha estat una tasca molt més fàcil que no pas 

la de l’elaboració de l’instrument, ja que van anar apareixent una sèrie de limitacions que no 

em permetien seguir endavant. En primer lloc, com ja he comentat anteriorment, van ser uns 

quants mesos de feina en la que només em vaig dedicar a crear la web, ja que era la primera 

vegada que en feia una, i un cop acabada, ja vaig decidir seguir amb el treball i realitzar els 

instruments d’avaluació pertinents. A més a més, combinar-ho amb un treball i algunes 

assignatures restants del Grau no va ser tasca fàcil, fins al punt de plantejar-me canviar 

algun aspecte del treball o fer-lo més senzill; tot i així, no m’agrada deixar a mitges el que he 

començat, així que amb el mateix empeny del principi em vaig proposar acabar-lo fos com 

fos.  
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Tot i les limitacions, he d’admetre que he portat un ritme de treball constant però moltes 

vegades he hagut de tirar de mi mateixa per posar-m’hi i no veure’m atabalada al final del 

curs. Crec que l’organització a l’hora de dur a terme el treball s’hauria de canviar, ja que 

molts estudiants ens hem trobat amb un final de pràctiques, assignatures pendents, un 

treball i el TFG, fet que no ens permet dedicar-li tot el temps que voldríem. Crec que 

d'aquesta manera es podria gaudir més de les pràctiques i de l'elaboració del treball 

probablement els resultats serien millors en no tenir tanta pressió durant els últims mesos. 

Un altre aspecte que m’agradaria donar-li èmfasi, és el fet de tenir un tutor o tutora que et 

guiï durant el curs, he tingut la sort que el meu ha tingut molta paciència amb mi i m’ha 

ajudat i orientat en tot el que ha pogut, m’ha creat unes pautes que havia d’anar seguint i 

això m’ha facilitat la feina.  

Per últim i a mode de reflexió final, he de confessar que és cert que hi he invertit més temps 

del que m’esperava, i malgrat els obstacles estic molt satisfeta amb el resultat. Em vaig 

proposar crear una web del no res i tot que no hagi sortit perfecte, estic satisfeta d’haver 

arribat fins aquí. El treball final de Grau, m’ha permès conèixer de primera mà les TIC, 

introduir-me en diferents aules i veure com les treballen i m’ha dotat d’uns coneixements que 

no tenia. No he necessitat recórrer a cap professional de la informàtica i això em fa estar 

encara més orgullosa, ja que jo mateixa he anat descobrint i trobant mètodes per sortir-me’n 

en els moments de pèrdua. 
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10. ANNEXES 

* Nota al peu 5: Exemple fitxa de reflexió Curtmetratge “El encargado”:  

Annexe I 
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6* Nota al peu: Exemple de les dues enquestes.  

 Annexe II 
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Annexe III 
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Nota al peu 7: Dades extretes de l’enquesta de 9 a 12 anys. Institut XXV Olimpíada. 

Annexe IV 

 

 

Nota al peu 8: Dades extretes de l’enquesta de 6 a 9 anys. Escola Rius i Taulet 

Annexe V 
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Nota al peu 9: Mostra de l’entrevista realitzada al tutor de l’escola Rius i Taulet.  

Annexe VI 
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