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1. ACTIVITATS REALITZADES I MATERIALS EL.LABORATS

El projecte que ara justifiquem s’ha desenvolupat tal com haviem previst en la seva
redacció inicial. Així, al llarg d’aquests 18 mesos (la resolució favorable té data de 21
de juny de 2002), hem realitzat gairebé totes les tasques previstes, tant pel que fa al grup
de discussió sobre les potencialitats i les limitacions dels mitjans audiovisuals en
general, i del cinema en particular, com pel que fa al grup de treball que havia
d'elaborar materials docents complementaris basats en l'ús del cinema, si bé el treball
d’un i altre grups no és possible de distingir o dissociar a nivell pràctic.

En total s’han realitzat 8 sessions de discussió i de treball, en les què han participat un
total de 10 professores i professors del nostre Departament, així com també alguns
col.laboradors externs a la pròpia Universitat de Barcelona (la relació dels integrants de
l’equip de treball es troba a l’Annex-1).

En aquestes sessions de discussió i de treball hem desenvolupat, bàsicament, tres
activitats principals: a) Hem reflexionat sobre les potencialitats educatives del cinema,
especialment pel que fa a l'anàlisi i l'estudi de conceptes i temes de caràcter transversal a
diverses assignatures, relacionades amb el camp genèric de la Pedagogia social, de
diferents ensenyaments de la Facultat de Pedagogia; b) Hem revisat, seleccionat i
comentat alguns dels títols més significatius de l’extensa bibliografia existent sobre ús
educatiu del cinema; i c) Hem valorat, discutit i el.laborat tot un seguit de materials que
detallem a continuació:

1. Identificació de filmografia que pot ser d’interès per a la discussió d'aquests
conceptes i tòpics. En total s’han identificat 133 títols que poden ser utilitzats pel
que fa al treball de temes transversals associats al camp epistemològic de la
Pedagogia social.

2. Discussió identificadors temàtics. S’ha identificat un conjunt de codificadors
que permeten la classificació de les pel.lícules, de manera que es faciliti la
consulta posterior. Després d’un llarg i acurat procès de reflexió i de discussió
s’han consensuat 100 codificadors, uns de caràcter principal i d’altres de
secundari (la relació de tots aquests codificadors pot consultar-se a l’Annex-2).

3. Disseny d’una fitxa identificativa, on es recull informació significativa de les
pel.lícules, des de la perspectiva del seu ús potencial en activitats formatives.
Aquesta fitxa consta d’un conjunt de 18 camps (director, any, títol, bibliografia,
codificadors, etc.) considerats importants.

4. Disseny de l’estructura interna de la Base de dades sobre cinema i educació
(l’estructura interna i els camps que integren la Fitxa identificativa poden
consultar-se a l’Annex-3).

5. Visionat de la filmografia seleccionada i complimentació de la Fitxa
identificativa de les pel.lícules. En total s’han catalogat 62 títols (dels 133
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inicialment identificats) mitjançant la complimentació de les fitxes
identificatives corresponents (la relació dels títols de les pel.lícules incloses en la
base de dades, i de les què hi ha Fitxa identificativa, pot ser consultada a
l’Annex-4).

6. Elaboració de materials didàctics (guies de treball d’algunes de les pel.lícules
seleccionades) que puguin facilitar la realització d'activitats d’autoaprenentatge
dels alumnes. En total s’han el.laborat 30 guies de treball (la relació dels títols
de les pel.lícules que disposen de guia de treball pot ser consultada a l’Annex-4).

7 .  Transversalitat dels materials el.laborats. Aquesta transversalitat podem
valorar-la tant des de la perspectiva dels ensenyaments implicats, com des de les
assignatures:

Pel que fa als ensenyaments, aquest projecte es dirigeix principalment als
ensenyaments de Pedagogia (estudis de segon cicle) i d’Educació social
(estudis de primer cicle) de la Facultat de Pedagogia. 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 de Graduat
superior en Pedagogia social (títol propi de la UB).

Pel que fa a les assignatures, farem referència a les que conformen els
actuals plans d’estudi dels ensenyaments de Pedagogia i d’Educació social:

• 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)
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)

Així mateix també s’han localitzat diversos portals d’Internet què estan relacionats amb
els continguts d’aquest projecte (bàsicament webs dedicades al cinema, especialment en
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relació a l’educació) i s’han establert vincles de col.laboració amb EduAlter, entitat que
gestiona una base de dades sobre cinema i educació intercultural.

2. PRESENTACIÓ DE COMUNICACIONS A CONGRESSOS

Així mateix, la realització d’aquest projecte ens ha facilitat la presentació de
comunicacions a congressos i la publicació d’aquests materials:

1. Comunicació de Miquel Gómez Serra i Mercè Romans: “Un puente entre
culturas. El cine como instrumento dinamizador de la convivencia”.
Presentada en el Congreso Internacional de Pedagogía Social y XVIII
Seminario Interuniversitario de Pedagogía social: “Educación Social e
Inmigración”, organitzats per la Universidad de Sevilla i la Universidad
Pablo Olavide i que tingueren lloc a la ciutat de Sevilla els dies 17, 18 i
19 de setembre de 2003.

2. Comunicació de Miquel Gómez Serra i Mercè Romans: “Un puente entre
culturas. El cine como instrumento dinamizador de la convivencia”,
dintre del llibre Educación Social e Inmigración, publicat per la Sociedad
Ibérica de Pedagogía Social; Sevilla, 2003, pàgs. 390-395.

3 .  Actualment tenim previst d’assistir al proper Congreso Estatal del
Educador Social que ha de tenir lloc a la ciutat de Santiago de
Compostela durant el mes de setembre de 2004, i on tenim la intenció de
presentar una comunicació al voltant d’algun dels temes d’aquest
projecte.

També hem de dir que aquest projecte va estar revisat i ampliat per tal de presenta-lo a
diverses convocatòries posteriors:

1.  Convocatòria 2003 de Projectes per a la Millora de la Qualitat Docent del
Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI) de la
Generalitat de Catalunya. El projecte presentat no va ser aprovat, ja que, segons
resolució “no s’ajustava a les prioritats pressupostàries del programa” (¡!).

2 .  Convocatòria 2003 d’ajuts a projectes d’innovació docent del Programa de
Millora i Innovació Docent (PMID) de la Universitat de Barcelona. Projecte
“Cinema i Educació (social)” (referència: P-518111138). Resolució favorable.
Actualment en fase de desenvolupament i implementació.
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3. EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA

1. Pressupost sol.licitat: 3.000,00¤

2. Pressupost aprovat: 2.000,00¤

3. Pressupost executat:
Executat en primera fase 775,47¤
Pendent d’executar aprovació memòria 1.190,16¤
Total executat 1.965,63¤ (98,3%)

4. PERSPECTIVES DE FUTUR

Actualment estem desenvolupant diverses línies de treball complementàries, totes elles
relacionades amb els objectius del projecte aprovat en la convocatòria 2003 d’ajuts a
projectes d’innovació docent del Programa de Millora i Innovació Docent (PMID) de la
Universitat de Barcelona:

A. Negociacions amb la Unitat de Suport a la Docència del PMID de la UB per tal
de reconvertir el format de la base de dades (actualment FileMaker) i aconseguir
la seva transferència a un format (¿Oracle?) que faciliti la seva publicació en la
web amb garanties de seguretat i d’estabilitat.

B. Ampliació del nombre de títols catalogats en l’actual base de dades i el.laboració
de noves guies de treball. Aquesta tasca és independent de la publicació en
Internet, ja que disposem d’una base de dades en una màquina local.

C. Disseny d’una plana web de presentació de la base de dades i que serveixi de
porta d’entrada a la mateixa. En aquest moment, l’accés és “salvatge”, s’entra
directament a la base, sense cap presentació o explicació prèvies, aspecte que
caldrà corregir en un futur proper.

D .  Difusió dels continguts de la base de dades (participació en congressos i
jornades, publicacions divulgatives, etc.)

E. Utilització de la base de dades per part del professorat que imparteix docència en
els ensenyaments directament implicats, especialment pel que fa als materials
didàctics associats als dossiers electrònics.
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ANNEX-1: INTEGRANTS DE L’EQUIP DE TREBALL

Professorat Universitat de Barcelona Col.laboradors externs

Gómez Serra, Miquel (TU) Aromí, Anna
Larrosa Bondia, Jorge (TU) Leo, J. M.
Núñez Pérez, Violeta (TU) Moyano, Segun
Obiols Suari, Núria (TU)
Romans Siques, Mercè (TU)
Tizio Domínguez, Hebe M. (TU)
Trilla Bernet, Jaume (CU)
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ANNEX-2: RELACIÓ DE DESCRIPTORS

En cursiva i negreta els que també formen part de la categòria de principals
* Descriptors que poden concretar-se pel que fa a les dimensions social, cultural,

econòmica, familiar, personal, educativa, de gènere ....

Adopcions, Acolliments
Amistat, Amics
Animació!Sociocultural
Aprenentatge
Atur
Autoritat
Capacitats subjecte
Carrer
Centres!residencials
Comunitat
Conflicte*

Control!social
Control!versus!Educació
Creativitat
Cultura
Currículum
Desti
Discriminació*

Diversitat
Dones, Gènere
Drets i responsabilitats
Drogues
Economia
Educació
Ed.!Persones!Adultes
Educació!Social
Ed.!Social!Especialitzada
Educadors
Escola
Esglésies, Religions
Esports
Estat!Benestar
Exclusió
Famílies
Formació!Laboral
Formació!Permanent
Formes!actuals!convivènc
.

Fracàs*

Fracàs!Escolar
Frustacions*

Futur, Prospecció
Gestió!Recursos
Habitatge
Història
Història educació
Històries!Vida
Igualtat!d’Oportunitats*

Infància
Intel.ligències
Interculturalitat
Institucions
Institucions totals
Jerarquies*

Joves
Justícia
Lloc*

Malaltia
Malaltia Mental
Maltractaments
Maltractaments!Instituc.
Marginació
Medi!Obert
Medi!Tancat
Mediació
Mesures!Alternatives
Migracions
Mitjans!Comunicació
Models
Oportunitat!de!l’acció
Parelles
Pobresa
Política
Postmodernitat
Privació!Llibertat
Professorat

Punts!Crítics
Racisme
Relacions de poder
Relacions!Familiars
Relació!Educativa
Reproducció*

Resiliència
Resistències*

Responsabilitats
Salut, sanitat
Serveis!Socials
Socialització
Societat
Soledats
Solidaritats
Subjecte (de l’educació,
de l’acció...)
Tecnologies (TIC)
Televisió
Temps!Lliure
Treball
Universitat
Valors, Ideals
Vellesa
Vincle*

Violència
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ANNEX-3: CAMPS I ESTRUCTURA DE LA BASE DE DADES
SOBRE “CINEMA I EDUCACIÓ (SOCIAL): FITXA
IDENTIFICATIVA DE LES PEL.LÍCULES

CAMPS BASE DE DADES

NOM DEL CAMP FTB FTA ADM.
Títol original - X
Títol en espanyol X X
Director X X
País X X
Any X X
Duració - X
Interprets - X
Sinopsi X X
Descriptors Principals X X
Descriptors Secundaris X X
Bibliografia - X
Vincles - X
Observacions - X
Existència guia de treball X X
Localització pel.lícula - X
Autor Fitxa - - X
Data - - X
Full Verdi - - X

FTB = Fitxa tècnica bàsica
FTA= Fitxa tècnica ampliada
ADM. = Camps d’administració (no visibles)
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ANNEX-4: RELACIÓ DE PEL.LÍCULES ACTUALMENT
INCLOSES A LA BASE DE DADES SOBRE
“CINEMA I EDUCACIÓ (SOCIAL)

Títol en castellà Guía treball
American History X Sí
Barrio Sí
Blancanieves No
Camino a la perdición No
Ciudad de Dios No
Cosas que dejé en La Habana No
Educando a Rita No
El Bola Sí
El Club de los poetas muertos No
El color de las nubes Sí
El espíritu de la colmena No
El indomable Will Hunting Sí
El mundo de Marty No
El odio Sí
El Ogro Sí
El verano de Kikujiro No
Estación Central de Brasil Sí
Evelyn No
Familia No
Flores de otro mundo Sí
Full Monty Sí
Guerreros de antaño Sí
Historia de una gaviota (y del gato que le enseñó a volar) No
Hoy empieza todo Sí
Kamchatka No
La Balada del Narayama No
La canción de Carla No
La ciudad está tranquila No
La lengua de las mariposas No
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La otra América No
La vendedora de rosas Sí
La vida de Antonia No
La vida es un largo rio tranquilo Sí
Ladybird, Ladybird Sí
Las cartas de Alou Sí
Las mujeres de verdad tienen curvas Sí
Las normas de la casa de la sidra Sí
Léolo No
Los lunes al sol No
Los mejores años de Miss Brody No
Los santos inocentes Sí
Lloviendo piedras No
Mi gran boda griega No
Mississipi Masala Sí
Monster’s Ball Sí
Plácido No
Qui t’estima Babel? No
Quiero ser como Beckham Sí
Rebelión en las aulas No
Rocco y sus hermanos Sí
Saïd Sí
Sara, Sara! Sí
Second Best No
Secretos del corazón Sí
Secretos y mentiras No
Semillas de rencor Sí
Sleepers Sí
Su hermano No
Tanguy, ¿Qué hacemos con el niño? No
Te doy mis ojos No
Trainspotting Sí
Un verano en La Goulette Sí


