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Cinema i educació (social)

1. Justificació inicial
Diversos són els canvis socials, econòmics i culturals que transformen les societats
occidentals actuals. La universitat, en la seva funció de recerca, ha de ser un observatori
privilegiat per a la detecció, l’anàlisi i l’explicació d’aquests processos de
transformació, però també ha de ser sensible, en la seva funció de docència, a com
aquests processos modifiquen les inquietuds, els interessos, els comportaments, els
hàbits culturals, fins i tot les formes d’aprenentatge i d’adquisició del coneixement per
part de la població i, molt especialment, dels estudiants universitaris. En conseqüència,
cal revisar les metodologies didàctiques docents i adaptar-les, críticament, a aquestes
noves característiques. Entenem que la innovació docent, coherent amb les
transformacions socials, culturals i tecnològiques que afecten la societat on s’insereix la
universitat, és un dels instruments principals de millora de la qualitat docent.

Entre els canvis que ens afecten, i pel que fa als continguts del present projecte, volem
destacar la importància progressiva que prenen les tecnologies de la informació i de la
comunicació (TIC) i els mitjans audiovisuals en la configuració dels actuals processos
d’aprenentatge, de creació de coneixement i de relació social de les generacions joves.
En certa manera, podriem considerar que, en sentit genèric, la imatge pren un paper
destacat en els processos de configuració social i cultural de les persones (fins i tot hi ha
autors que adverteixen dels possibles efectes negatius d’una substitució de la paraula per
la imatge i del risc que aquesta substitució representaria des d’una perspectiva
anntropològica i ontogènica).

Per la nostra part, i fent-ne una lectura positiva i constructiva d’aquests processos de
transformació social i cultural, defensem les potencialitats didàctiques, educatives i
formatives de la imatge i dels mitjans audiovisuals (en especial del cinema) pel que fa a
la sensibilització, la motivació, el desenvolupament d’aprenentatges (especialment pel
que fa a les dimensions contextuals, vivencials i socials) i la construcció del
coneixement dels estudiants universitaris, si bé entenem que les imatges, en sentit
genèric, i el cinema en particular, han de complementar, que mai substituir, els
discursos teòricoreflexius i explicatius basats en la paraula. Pensem que una de les
funcions principals de la universitat és transmetre a les generacions joves una cultura
àmplia, un saber teòricoreflexiu, desenvolupant les seves capacitats crítiques,
analítiques, d’abstracció conceptual... però aquesta funció no es contradiu amb la
utilització de mitjans facilitadors com poden ser els audiovisuals.

Sensibles a tot l’exposat, un grup de professores i professors adscrits al Departament de
Teoria i Història de l’Educació de la Universitat de Barcelona (alguns d’ells integrants
del Grup Innova-THE, grup d’Innovació Docent valorat com a Grup d’Excel.lència per
acord de la Comissió Acadèmica de Junta de Govern de la UB de 9 de novembre de
2000) implicats en la docència de diverses assignatures troncals o obligatòries dels
ensenyaments de Pedagogia i d’Educació social (ensenyament, aquest, implicat en el
procés de convergència europea com a ensenyament pilot en l’aplicació dels crèdits
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euroepus), hem format un grup de treball sobre les potencialitats i l’ús del cinema com
instrument docent facilitador dels processos d’aprenentatge i d’autoaprenentatge dels
estudiants, amb la finalitat de potenciar la millora de la qualitat docent i del nivell de
formació assolit pels estudiants mitjançant la implementació de noves tecnologies que
faciliten les accions de semipresencialitat.

2. Presentació del projecte
El projecte que ara presentem sobre Cinema i educació (social) té els seus antecedents
immediats en un d’anterior, que fou aprovat dintre de la convocatòria 2001 de Projectes
d’Innovació i de Millora de la Qualitat Docent del GAIU i que, posteriorment, vàrem
presentar, de forma ampliada, a la convocatòria 2003 de projectes MQD del DURSI
(convocatòria encara pendent de resolució).

L'eix vertebrador d’aquestes accions és la sensibilització i l’autoformació a partir del
treball i de la discussió grupals entorn de la utilització del cinema com material
complementari a la docència presencial, cercant la innovació didàctica potenciadora de
la millora de la qualitat docent, d'un grup de professores i de professors del Departament
de Teoria i Història de l’Educació, implicats en la docència de diverses assignatures
troncals o obligatòries (com són Teoria de l’educació, Pedagogia social, Sociologia de
l'educació o Educació permanent, entre altres) dels ensenyaments de Pedagogia (segon
cicle) i d'educació social (primer cicle). Aquest darrer és ensenyament pilot en el procés
de convergència europea.

A grans trets podriem afirmar que els projectes fins ara aprovats o implementats giren al
voltant de dues àrees temàtiques principals:

1 .  Grup de discussió sobre les potencialitats i les limitacions dels mitjans
audiovisuals en general, i del cinema en particular, pel que fa al
desenvolupament de processos d’aprenentatge i d'autoaprenentatge dels
estudiants.

2 .  Grup de treball per tal d'elaborar materials docents complementaris,
principalment de format digital, basats en l'ús del cinema, que afavoreixin els
processos d’aprenentatge i d’autoaprenentatge dels estudiants, amb l’objectiu
d’aconseguir la millora de la formació i del rendiment acadèmic dels estudiants.
Aquests materials docents es concreten en dos productes:

• Creació i impementació d’una base de dades de format digital sobre
“Cinema i educació”.

• Elaboració de guies de treball d’algunes de les pel.lícules incloses en la
base de dades per tal de facilitar el treball autònom dels estudiants.

Ara volem  continuar amb el treball iniciat, especialment pel que fa a la segona àrea de
treball, tot ampliant la base de dades i el nombre de guions el.laborats, i afegir-hi una
dimensió que, encara que prevista, no ha estat fins ara implementada: la publicació de la
base de dades en format digital, fet que posaria aquest instrument a l’abast de qualsevol
docent o investigador universitari que estigui interessat en les temàtiques tractades.
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En definitiva, proposem continuar implementant la base de dades sobre Cinema i
educació (social), tant pel que fa als títols catalogats com a les guies de treball
el.laborades, i aconseguir la publicació en Internet de tots aquests materials, de tal
manera que siguin facilment consultables.

La reflexió i l'anàlisi  d'aspectes teòricoconceptuals es complementarà amb aspectes
pràctics com la selecció d'un conjunt de pel.lícules relacionades amb el camp genèric de
l’educació, els continguts de les quals poden ser d'utilitat per a l'anàlisi i l'estudi de
conceptes i temes curriculars de caràcter transversal a diverses assignatures troncals i/o
obligatòries dels ensenyaments implicats en el projecte, en l'elaboració d'uns
identificadors que permetin classificar les pel.lícules en funció de les temàtiques docents
i en l'elaboració d'alguns guions de treball que haurien de facilitar el visionat d’aquests
materials per part de l'alumnat (tot identificant i desenvolupant els conceptes i els tòpics
associats als continguts de la pel.lícula i que haurien de ser treballats, de forma
autònoma, per part dels estudiants). Aquests guions, així com la resta del material
elaborat, estarien en format digital i a disposició de tot el professorat de les universitats
catalanes i podrien ser accessibles en línia mitjançant la plana web del grup Innova-
THE de la Universitat de Barcelona.

Si en una primera fase del projecte hem el.laborat la base de dades i hem definit els
descriptors de cerca, tot iniciant la implementació dels títols catalogats i l’el.laboració
de guies de treball, en aquesta segona fase proposem continuar amb la catalogació de
títols i amb la crecaió de guies de treball i aconseguir una nova fita: la publicació en
Internet de la base de dades i dels materials associats. En una tercera fase, ens
plantejarem el seu ús en entorns de treball col.laboratiu (però, en aquest cas, limitariem
l’aplicació a alguna de les assignatures implicades).

En definitiva, es tracta de millorar la qualitat docent del professorat universitari a partir
de la sensibilització i de la formació pel que fa a la utilització del cinema com a
material complementari que permet l'estudi i l'anàlisi (amb una base motivada i
vivencial) de conceptes i de tòpics de caràcter bàsic i transversal a diverses
assignatures, així com la implantació d'un estil docent que combini l'activitat lectiva
presenc ia l  (l'explicació de conceptes bàsics, la introducció d'activitats
d'autoaprenentatge semipresencial i la posterior reflexió i anàlisi sobre aquestes
activitats) i els processos d'autoaprenentatge dels estudiants (com, per exemple, el
visionat guiat i autònom de pel.lícules de ficció, amb un guió preestablert i relacionat
amb continguts prèviament definits pel professor).

3. Assignatures implicades
Assignatures troncals:

Teoria de l’educació (Ensenyament de Pedagogia)
Pedagogia social (Ensenyament de Pedagogia)
Sociologia de l’educació (Ensenyament de Pedagogia)
Educació Permanent (Ensenyament d’Ed. social)
Psicologia social (Ensenyament d’Ed. social)
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Programes animació sociocultural (Ensenyament d’Ed. social)

Assignatures obligatòries:

Pedagogia social (Ensenyament d’Ed. social)
Sociologia de l’educació (Ensenyament d’Ed. social)
Anàlisi processos exclusió social (Ensenyament Ed.social)

Assignatures optatives:

Fonaments d’educació social (Ensenyament de Pedagogia)
Formació Permanent (Ensenyament Ed.social)
Serveis socials i polítiques integració social (Ensenyament Ed. social)

Altres ensenyaments que poden implicar-se en el desenvolupament d’aquest projecte de
millora de la qualitat docent són els de Treball social (primer cicle) i el Graduat
superior en Pedagogia social (títol propi de la UB)

4. Objectius del projecte
Aquest projecte vol assolir l’objectiu principal següent:

1. Creació d’un fons documental videogràfic i d’una base de dades sobre cinema i
educació, relacionada amb els camps de l’educació social, la pedagogia social i la
pedagogia en general que ofereixin elements de debat i de reflexió per a la recerca i
la formació inicial i continuada dels professionals de l’educació social, del treball
social i de l’educació, i que estigui a l’abast dels estudiants i del professorat
universitari, així com també dels professionals i de les institucions que treballen en
aquests sectors de l’acció socioeducativa.

Aquest objectiu principal pot concretar-se en diversos objectius específics:

A. Revisió de la bibliografia existent sobre ús educatiu de mitjans audiovisuals i
de noves tecnologies (especialment TIC) i consulta de fons documentals sobre
cinema, per tal d’identificar i seleccionar aquella filmografia que pugui ser
d’interés per a la recerca i la millora i la innovació de l’activitat docent en els
ensenyaments d’educació social i de Pedagogia, així com també pel que fa a la
formació continuada dels professionals de l’educació social, del treball social i
de la Pedagogia.

B. Elaboració d’una Base de dades sobre cinema i educació, en format digital per
a la seva publicació en web, que pugui ser consultada i utilitzada lliurement per
estudiants, professors, investigadors, professionals i institucions.

C. Creació d’un Fons videogràfic, centrat en pel.lícules que tractin temes o
aspectes relacionats amb continguts transversals de les assignatures i dels
ensenyaments implicats en el projecte.

D. Facilitar l’elaboració de materials docents en format digital, bàsicament guies
de treball d’alguns dels títols filmogràfics més significatius incorporats a la
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base de dades, que puguin ser utilitzats principalment en els ensenyaments
d’educació social i de Pedagogia i que permetin tant la innovació i la millora
de la qualitat docent com la millora del nivell de formació assolit pels
estudiants dels ensenyaments implicats.

E. Publicació en Internet, mitjançant el servidor de la Biblioteca de la Universitat
de Barcelona, de la base de dades i dels materials didàctics complementaris.

F. Facilitar l’accés electrònic en línia de la base de dades, i dels materials docents
associats, mitjançant la seva publicació en xarxa (accessible a través
d’Internet).

En definitiva, considerem que tant les imatges com el cinema poden ser un element
didàctic important en el moment de dissenyar estratègies docents alternatives que
cerquin l'autoaprenentatge dels estudiants a partir d'activitats complementaries
semipresencials.

5. Metodologia
A. Grup de treball i de discussió sobre l’ús i les potencialitats del cinema. Sessions

grupals de treball (al voltant de dues sessions mensuals) per tal de discutir sobre els
diferents instruments i fitxes d’anàlisi, seleccionar les pel.lícules, elaborar
codificacions dels descriptors i definir l’estructura de la base de dades i dels
materials docents complementaris associats (guies de treball que han de facilitar el
visionat i anàlisi de les pel.lícules). Aquestes sessions de treball també han de
permetre l’anàlisi de metodologies docents lligades a categòries temàtiques i el
seguiment de l’estat de la recerca per part dels diferents membres de l’equip.

B. Treball personal individual de cada integrant de l’equip que consistirà en l’anàlisi
documental (visionat de les pel.lícules seleccionades previament), l’elaboració
d’instruments d’anàlisi, la recerca de noves pel.lícules, l’anàlisi dels continguts
fílmics i l’elaboració de materials docents associats (guies de treball).

C. Responsable del projecte: centralització dels materials elaborats, revisió i cohesió
dels productes, transferència a la base de dades, associació entre aquesta i els
materials docents elaborats (guies de treball).

D. Coordinació amb les biblioteques d’educació de les universitats implicades per tal
de decidir la gestió dels fons videogràfic i bibliogràfic (en funció del pressupost
disponible).

E. Personal de suport al projecte: disseny de les planes web i publicació de la base de
dades en Internet (tot garantint la seva accessibilitat i seguretat); manteniment inicial
dels productes digitals.

6. Avaluació
Els resultats poden visualitzar-se mitjançant:



6

A .  Sensibilització del professorat dels departaments, dels centres i dels
ensenyaments implicats en el projecte pel que fa a les potencialitats i la
utilització del cinema com instrument docent facilitador dels processos
d’aprenentatge i d’auto-aprenentatge dels estudiants.

B. Creació d’una base de dades en format electrònic sobre “Cinema i educació”,
publicada en línia i que, per tant, podrà ser consultada lliurement per
estudiants, professors o qualsevol persona de la comunitat universitària
catalana des de qualsevol punt de la xarxa.

C. Creació de guies de treball electròniques dels materials inclosos en la base de
dades, materials que poden associar-se als dossiers electrònics de les diverses
assignatures implicades en el projecte. Aquests materials didàctics de suport
digital seran també oberts a la comunitat universitària i podran consultar-se
lliurement des de qualsevol punt de la xarxa.

D. Publicació electrònica en línia dels materials citats en els punts B i C
E. Ús d’aquests materials per part de la comunitat universitària catalana,

especialment del professorat implicat en els ensenyaments de Pedagogia i
d’Educació social de les universitats implicades en el projecte.

Alguns indicadors d'avaluació del projecte podrien associar-se als aspectes següents:
o  Nombre de pel.lícules identificades i grau de transversalitat dels seus

continguts (tant des de la perspectiva dels ensenyaments, com de les
assignatures, com dels conceptes o dels tòpics).

o Operativitat dels identificadors de classificació de les pel.lícules.
o Utilitat de la base de dades sobre “Cinema i educació” per al professorat que

imparteix docència en els ensenyaments implicats.
o  Qualitat dels guions  de treball elaborats: conceptes i tòpics apuntats,

assignatures implicades, propostes d'activitats, materials complementaris
associats, etc.

o  Nivell real d’utilització dels materials elaborats per part de la comunitat
universitària catalana (nombre de visites a les planes web, nombre de
consultes, nivell d’ús dels materials, aplicació en els dossiers electrònics
corresponents.....)

o  Volum dels fons documentals (bibliogràfic i videogràfic) cedits a les
biblioteques d’educació de les universitats implicades

o  Nivell real d’utilització dels fons documentals (bibliogràfic i videogràfic)
cedits a les biblioteques

7. Implicació del projecte en els ensenyaments
d’educació social i de Peadgogia

Aquest projecte de millora de la qualitat docent es justifica, a més de totes les raons
exposades anteriorment, per tres aspectes bàsics relacionats amb el futur immediat de la
docència universitària:
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A .  Una de les prioritats actuals de l'ensenyament universitari és afavorir la
docència semipresencial mitjançant nous estils docents que incorporin les
tecnologies, com és el cas del cinema, en els processos d'aprenentatge i de
docència.

B. El procés de reforma de la docència universitària a partir de la propera aplicació
dels crèdits transferibles europeus ens obliga a revisar la docència, traslladant
l'eix dels processos d'aprenentatge des del professor (les activitats lectives
presencials), cap als processos d'autoaprenentatge de l'alumnat.

C. La progressiva importància que els elements audiovisuals estan adquirint en la
nostra societat i, per tant, en els processos de formació dels nostres estudiants (si
bé entenem que aquesta s'ha de matisar i complementar amb la reflexió i l'análisi
guiats pel professor).

Així mateix, aquesta implicació també es palesa en el contingut dels escrits dels caps
estudis dels ensenyaments d’Educació social i de Pedagogia, donant suport al projecte
que ara presentem, i en els què es destaca que les accions previstes faciliten la recerca i
la implementació de noves metodologies docents que poden permetre la millora dels
ensenyaments mitjançant accions de semipresencialitat associades a l’us de les
tecnologies de la informació i de la comunicació.

També es destaca que aquest projecte implica a diversos professors i professores de
l’Àrea de coneixement de Teoria i Història de l’Educació, i que afecta de forma
coordinada la docència d’un conjunt d’assignatures troncals i obligatòries.

En aquest sentit és especialment important la implicació amb l’ensenyament d’Educació
social, ja que aquest ensenyament es troba implicat en el procés de convergència
europea com a ensenyament pilot en l’aplicació dels EC(T)S.

8. Calendari (12 mesos)
Treball previ ja realitzat o en procés d’execució (associat a projectes anteriors,
actualment vigents):

1. Discussió ús i potencialitats mitjans audiovisuals i cinema. Revisió bibliografia
sobre ús educatiu de mitjans audiovisuals i tecnologies. Consulta de fons
documentals sobre filmografia.

2. Identificació de conceptes i de tòpics transversals als diversos ensenyaments i
assignatures implicades. Identificació de filmografia que puguin ser d’interès.
Posterior selecció i localització de la filmografia.

3. Discussió sobre descriptors temàtics. Elaboració de descriptors que permetin la
classificació de les pel·lícules, segons diversos criteris establerts prèviament, de
manera que es faciliti la recerca i la consulta posteriors.

Calendari accions previstes:
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Mesos 1 a 4:

1 .  Disseny d’un model de fitxa identificativa, on es recollirà informació
significativa de les pel.lícules, des de la perspectiva del seu ús potencial en
activitats formatives.

2. Disseny de l’estructura interna de la Base de dades sobre “Cinema i educació” i
previsió de la seva publicació electrònica.

Mesos 2 a 12:

3. Catalogació de títols: Visionat de la filmografia seleccionada i complimentació
fitxes identificatives de les pel.lícules.

4. Elaboració guies de treball: Elaboració de materials didàctics, principalment de
les guies de treball, que puguin facilitar la realització d'activitats
d’autoaprenentatge dels estudiants.

5. Inici interactivitat: Publicació electrònica de la Base de dades.

Mesos 11 i 12:

6. Previsió tercera fase del projecte, aplicació disseny col.laboratiu en diverses
assignatures implicades en el projecte

9. Pressupost
Personal de suport al projecte.................................. 3.000¤
Adquisició de material bibliogràfic i videogràfic.... 1.800¤
TOTAL .................................................................... 4.800¤


