Actividades
Activitats suggerides
propuestas
Aquestes activitats estan extractades. Activitats completes i annexos en organizaciondemujeres.org

gener PIONERES
De 0 a 3 anys

Projecte: El cinema
Adornem barrets i complements d’època :
- Ens vestim amb la roba d’època i els complements que hem
adornat
- Gravem una presa.
- Projectem el que hem gravat.

De 3 a 6 anys

febrer DIRECTORES DE FICCIÓ D’ESPANYA

Quin pot ser la diferència entre una pel·lícula documental i una
de ficció? Pensa en els diferents aspectes i altres que cregues
oportuns:
- la temàtica - l’argument o guió - els personatges - el decorat
2. Durant el visionat de les 2 pel·lícules observa els aspectes
abans esmentats.
3. En finalitzar, reuneix-te amb el grup per a acordar la resposta
plantejada en la primera pregunta.
4. Finalment, llig els comentaris de la gent que hi ha en la mateixa
pàgina, comenta’ls en el teu grup per a després posar-los en
comú amb la resta de companys i companyes de l’aula.

Projecte: Pioneres al cinema
Objectiu: donar a conéixer les pioneres del cinema i les seues
produccions.
Durant el mes de gener treballarem les pioneres del cinema, De 15 a 18 anys
distribuirem dues cada setmana.
Objectiu: Conéixer la història cinematogràfica de la primera dona
Visualitzarem una pel·lícula de l’època El Gato Montés de Rosa- en la història del cinema.
rio Pi https://www.youtube.com/watch?v=1VVeAAIWDjs.
Reconéixer els seus mèrits i la importància del seu llegat.
Materials: Per a resoldre les preguntes sobre la vida i cinemaDe 6 a 9 anys
tografia d’Alice Guy es proposen dos documentals i un article per
Projecte: El Cinema
a la primera part de l’activitat i diverses pel·lícules. L’elecció d’un
Objectiu: Conéixer la història del cinema.
material o un altre dependrà del que es decidisca en classe per part
Visualitzar la història de Alice Guy Blaché.
de l’alumnat i també en funció del temps disponible. En cas que no
https://www.youtube.com/watch?v=0KizIUbi3TE
troben la informació en la pel·lícula o l’article triats, es demanaria a
Comentem la pel·lícula:
l’alumnat que buscara aquesta informació en bibliografia o en In- Qui és la protagonista?
ternet donant la referència d’aquestes. Es posarà en comú tota la
-Quantes pel·lícules va realitzar?
informació buscada.
-En quin any filma el seu primer curtmetratge?
-Què és el que més t’ha sorprés de la història d’Alice Guy?
Persones adultes
-Quina diferència veus amb les pel·lícules actuals?
Fem una pel·lícula!
Objectiu:
De 9 a 12 anys
- Conéixer el procés de realització d’una pel·lícula.
Mateixa activitat de l’etapa 6 a 9 anys.
- Conéixer pel·lícules pioneres fetes per dones.
Materials:
De 12 a 15 anys
Vídeo Els 5 passos per a fer una pel·lícula (12’42):
La primera pel·lícula de ficció de la història del cine
https://www.youtube.com/watch?v=ykonZbUoz8E
Objectiu: donar a conéixer la primera pel·lícula de ficció de la hisMetodología:
tòria del cine i comparar-la amb les altres dues pel·lícules primeres.
Possible projecte de curs en coordinació amb profesMaterials:
sorat d’altres assignatures com ara, diferents llena) La fada de les cols d’Alice Guy:
gües (castellà, anglés, francés, català ...), plàstica,
https://www.youtube.com/watch?v=c_xvf-ZEH7I
tecnologia …
b) Eixida dels obrers de la fàbrica Lumière dels GerPer a adaptar-se millor a la temàtica es pomans Lumière.
den oferir les següents possibilitats.
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/primera-pelicula- Fer una pel·lícula sobre les dones pioneres del
historia_14051
cinema.
c) La primera pel·lícula de la història:
- Fer una nova versió d’una de les pel·lícules pioneres
https://okdiario.com/curiosidades/fue-primera-pelicula-histode dones
ria-1835056
- Fer-ne una nova, feminista, a l’estil de les
Metodología:
pel·lícules pioneres.
Alice Guy va filmar la primera pel·lícula que
es denomina ‘de ficció’, un any després que els
Treball en grup.
germans Lumière donaren a conéixer al públic
Aprendre les fases d’elaboració d’una
la seua. Compara La fada de les cols d’Alice Guy
pel·lícula. Visionat del vídeo explicatiu.
amb L’eixida dels obrers de la fàbrica Lumière
Els 5 passos per a fer una pel·lícula
dels germans Lumière. Treball individual i en
(12’42):
xicotets grups (4 persones màxim).
https://www.youtube.com/
1. Previsionat: Abans de veure les pel·lícules
watch?v=ykonZbUoz8E
reflexiona sobre la qüestió següent:

De 0 a 3 anys

Internet informació sobre cadascuna d’elles. Amb
tot eixe material s’anirà component la claqueta de la protagonista.
En la claqueta, podran incloure informació amb la seua vida, una altra amb
la seua obra... Utilitzaran cartolina nehttps://www.fotogramas.es/noticias-cine/
gra de grandària DIN A3 i que podran
g17239583/los-10-personajes-femeninos-mas-empodedecorar de la forma que vulguen.
rados-del-universo-disney/?slide=1
Al final de l’activitat s’organitza i es
planifica un horari de visites, a nivell de
De 3 a 6 anys
centre, perquè tot l’alumnat puga veuEl mur de les roses
re els treballs i conéixer més les nostres
En aquesta etapa l’alumnat s’està iniciant en la lectoescriptura, per això, protagonistes. La idea és que compartisl’activitat proposada va encaminada a la iniciació i formació de paraules pròximes quen i aprenguen dels treballs elaborats en
i motivadores.
tots els cursos.
Primer ensenyarem a l’alumnat, en la nostra PDI, el vocabulari a treballar,
que reforçarem amb les targetes o flashcards. Hauran de relacionar imatge amb De 12 a 15 anys
paraules i, finalment, les hauran d’escriure.
La meua vida somiada i truncada?
Treballaran per equips les paraules relacionades amb les dones al cinema i
Activitat basada en la pel·lícula De tu ventana a la mía de la directora Paules seues protagonistes: directora de documental, directora de ficció, guionista i la Ortiz Álvarez.
productora, actriu, Teresa Bellón (guionista), Tina Olivares (productora), Mabel
De manera individual es demana a l’alumnat que escriga en un full com els
Lozano (directora de documental) o Sara Montiel (actriu). Es repartiran fotocò- agradaria que fora la seua vida en un futur. Després del visionat de la pel·lícula,
pies amb les imatges de les dones del calendari i elles i ells les pintaran. Esta- se’ls demana que afigen a eixa reflexió totes les emocions que els suscitaria si
bliran un diàleg en el qual coneixeran diferents professions (actriu de doblatge, els ocorreguera com a les protagonistes de la pel·lícula. Després de la reflexió
especialista, guionista, etc.) i es realitzaran tallers.
individual, formen grups de 4-6 persones i valoren quines són les emocions més
La idea és realitzar el mur de les roses, amb paper continu, sobre les dones repetides. Finalment, es fa una posada en comú amb tota la classe i s’apunten
i el cinema. Per a això, s’usaran pintures de dits o gomets per a decorar-ho i es en la pissarra les tres emocions més nomenades per a poder analitzar-les més
pot ampliar l’activitat amb tallers relacionats amb el món del cinema: cartell de profundament i valorar si aquestes es relacionen més socialment amb la dona en
pel·lícules, fer entrades, fàbrica de monedes (per a la venda d’entrades), núme- àmbits com el cinema.
ros per a les butaques i les cadires.
Finalment, exposaran els seus treballs en el mur de les roses: Dones cineas- De 15 a 18 anys
tes.
Paula Ortiz «La novia»
Activitats prèvies: visualització de la pel·lícula La novia (https://www.rtve.es/
De 6 a 9 anys
alacarta/videos/somos-cine/novia/4290658/) i lectura en classe de l’obra “Bodas de
Juguem a Qui és qui?
sangre” (obligatòria per a la EVAU). També es pot veure representada.
Es tracta d’una activitat per a treballar
Activitats posteriors: una vegada realitzades les activitats prèvies, l’alumnat
de manera oral i a través del joc, les contestarà les següents preguntes:
descripcions i les endevinalles.
- Quina creus que va ser la comesa de Federico García Lorca amb l’obra respecEn primer lloc, treballarem les
te a la figura de la dona? (fixa’t en els personatges de “La novia”).
protagonistes del calendari
- És fidel a l’obra? Hi ha un canvi en els personatges? Els canvis que hi ha entre
i a continuació estructures de descripl’obra i la pel·lícula: història, tractament dels personatges, el to.
ció tant de manera oral com de manera escrita
- Canvis en el to general de l’obra, en el final, en el context.
(exemple de fitxa). Despres, jugarem a endevinar
- Aquests canvis, on estan, on es veuen, què aporten.
el personatge a través de la seua descripció o de
- Una vegada contestades, es posaran en comú per a un posterior debat.
dades interessants.
L’objectiu és endevinar el personatge fent Persones adultes
preguntes als altres companys i companyes. Per
Investiga una mica sobre l’obra de la directora Mabel Lozano. Quins temes ha
exemple: sóc una dona cineasta? Sí, tinc el pèl de volgut tractar en les seues obres?
color negre? Sí, sóc guionista i productora?
- Visionat del curt (en l’actualitat es pot veure en Filmin).
- Debat sobre la pel·lícula Biografia del cadáver de una
De 9 a 12 anys
mujer. Per què creus que ha realitzat aquest curt
Parlem de dones cineastes: Acció!
la directora Mabel Lozano?
L’alumnat per parelles o en grups, realitzarà
Aconsegueix posar en relleu el problema del tràfic
una claqueta dedicada a una dona cineasta.
de blanques i les conseqüències de la prostituCada xiqueta o xiquet haurà de buscar en
ció i l’explotació de dones?
Visionat de pel·lícules i curts de cinema basant-nos en personatges femenins valents com:
Vaiana, Judy Hopps (Zootropolis), Elsa, Mérida,
Tiana, Mulan, Bella, Jasmín, Pocahontas, La senyora Banks (Mery Poppins).

marc DIRECTORES DE CINE DE FICCIÓ DEL MÓN
De 0 a 3 anys

Realitzem una Caixa d’experiències
sobre l’Índia.
En aquesta caixa introduïm teles
de colors de diferents textures,
que tocarem i usarem per a reconéixer els colors. Amb elles
fabricarem uns saris. També
introduirem diferents espècies, que olorarem i relacionarem amb menjars.
Finalment, posarem
fitxes d’animals que
viuen a l’Índia.

De 3 a 6 anys

En l’assemblea
presentem Deepha
Mehta i comentem el
seu treball. La mestra
o el mestre es posa
una careta amb la seua
imatge, i totes i tots ens
convertim en periodistes i
li realitzem una entrevista sobre la seua vida i el seu treball.
Què li preguntem a aquesta
directora de cine?

De 6 a 9 anys

Les dones a
l’Índia
Deepa
Metha és una
directora de
cinema índia.
En les seues
pel·lícules ens
conta
com
és la vida de les dones en aquest país.
Com penses que visten les dones
índies? Dibuixa una dona índia i una
altra espanyola.
Compara les seues imatges.
Creus que la seua forma de vida és
semblant? Per què?

De 9 a 12 anys

Les Germanes Makhmalbaf es dediquen
al cinema. Al seu país d’origen, l’Iran, han tingut
moltes dificultats per a exercir la seua professió.
Comenta aquestes frases:
Hanna: La meua manera de cridar és “agafar la
càmera i gravar”.
Samira: La censura sentència a mort al cinema
iranià.
Sabeu on està l’Iran? Localitzeu-ho en un mapamundi, i en grups, busqueu informació sobre la vida de les do-

nes a l’Iran.
Creus que tenen els mateixos drets que les dones europees? Què
és el règim Aiatol·là? De quina forma influeix en la situació que viuen
les dones iranianes?
Repassant la història d’Espanya creus que és possible trobar similituds amb la situació de la dona en la societat iraniana en algun moment
de la nostra història recent? Compara la discriminació legal de la dona
enfront de l’home a l’Iran
actual i durant l’Espanya
franquista.

De 12 a 15 anys

Wadjda. La bicicleta verda
Visualitzar aquesta
pel·lícula.
La història succeeix en
l’actualitat a l’Aràbia Saudita:
- Localitza l’estat en un
mapamundi i investiga
sobre la seua política,
economia i societat.
- Quin és el paper de les
xiquetes i les dones en
el món musulmà?
En l’àmbit familiar, queda
clar que les dones són menys
importants que els homes al no aparéixer cap nom femení en l’arbre
genealògic.
- Com remeia Wadjda aqueixa injustícia?
- Què fa son pare després?
Descriu la teua impressió personal sobre aquesta pel·lícula, fent
referència a el que has aprés d’una societat tan diferent a la teua; les
escenes o diàlegs que més t’han agradat, enfadat o sorprés, i si creus
que el cinema pot arribar a influir en el canvi de mentalitat de qui el
veu.

De 15 a 18 anys

Projecteu
la
pel·lícula Buda
va explotar
per vergonya
Informa’t sobre:
a. Què és un talibà?
b. La guerra de
l’Afganistan
c. La destrucció dels Budes de la Vall de Bāmiyān
d. Què és una lapidació?
e. Què és el test de Bechdel?
Poseu en comú les diferents informacions.

Persones adultes

Projecteu la pel·lícula Buda va explotar per vergonya
La dona que dirigeix la pel·lícula, la realitzadora Hana Makhmalbaf, va nàixer al si d’una família en la qual tots es dediquen al
cinema. La va dirigir als 18 anys. Debateu sobre el tema: “Cinema i
sostres de vidre”.

abril DIRECTORES D’ANIMACIÓ
De 0 a 3 anys

Visualització del curtmetratge Purl https://youtu.be/B6uuIHpFkuo de la
directora Kristen Lester, aquest curt va més enllà del feminisme en si i
parla de la inclusió social en general.

De 3 a 6 anys

- Problema de l’autoria en les obres de les dones: per què les dones
han de signar les obres amb el nom del seu marit, o pare, o amb un
pseudònim
-Problema amb la vestimenta pròpia de les dones i el cabell llarg: les
dones necessiten expressar la seua comoditat i allunyar-se dels clixés
que els han sigut
imposats.
- Problema amb un
lloc propi fora de
l’àmbit domèstic:
necessitat d’un
espai propi per a la
seua creació i expressió vital.

Construïm un projector de cinema
Materials necessaris: una
caixa de cartó i dues lupes.
Realització de l’activitat: Amb
ajuda d’un adult retallem el mànec d’una lupa i fem el forat en
la caixa, on col·locarem eixa lupa.
En la part superior de la caixa fem
una ranura a manera de guardiola
on col·locarem l’altra lupa. Gravem amb el mòbil un vídeo i col·locant el De 15 a 18 anys
Elaboració de dimòbil a l’interior de la lupa, podrem projectar el vídeo sobre la superfície
ferents curts, dirigits
desitjada.
per l’alumnat juntament
amb la col·laboració, si
De 6 a 9 anys
-Redactar un guió curt que puga encaixar en les seqüències anteriors s’escau, del professorat. Posar música, mistriant dos o tres protagonistes.
-En el cas de ser vosaltres i vosaltres els actors i actrius, a qui us agra- satges que tracten els
temes d’igualtat, estedaria triar? Per què?
-Dibuixar dues seqüències que puguen descriure l’argument principal reotips, etc. El missatge
central podria ser: el que
de la pel·lícula
-Finalment, pujar les activitats realitzades al blog d’aula i al vostre port- vull per a mi i per a tu.
Una vegada finalitzat visionarfolio.
los i fer concurs/votació dels mateixos atesos els criteris establits
De 9 a 12 anys
De les dones del calendari triaran una d’elles i n’elaboraran una bio- prèviament.
grafia. Posteriorment l’exposaran, a través d’un power point, davant la
classe i indicaran per Persones adultes
Visualització del curtmequè la van triar, què els
va cridar l’atenció d’eixa tratge Tarantella, dirigida en
1940 per Mary Ellen Bute. Pionedona.
Finalment, expo- ra als EUA a investigar les possibisarem els treballs a la litats expressives de l’animació abstracta, a través de colors blancs,
classe.
blaus i rojos i posant focus en la
música, l’animació pren forma
De 12 a 15
i protagonisme.
anys
L’activitat
consistiVisionar la pel·lícula
Mary Shelley amb ria a buscar informaatenció i consciència. ció d’aquesta artista i
Organitzeu en clas- situar-la en el context de
se un cinema fòrum en l’època. Debatre sobre la
el qual parleu sobre els dificultat del seu treball,
temes que us vagen repercussió, etc.
sorgint, per exemple:

Actividades
propuestas
Activitats suggerides

Aquestes activitats estan extractades. Activitats completes i annexos en organizaciondemujeres.org

maig DIRECTORES DE DOCUMENTALS
De 6 a 9 anys

De 0 a 3 anys

Les activitats de 0 a 1 any estaran relacionades amb el descobriment de pel·lícules
infantils adaptades a la seua edat per a desenvolupar els sentits de la vista i oïda.
El bebé interactua des de la visió i audició
de les pel·lícules que li posen, descobrint colors i sons nous.
Les activitats de 1 a 2 anys ja són més
interactives i seran provocadores del llenguatge i les imatges que veu. A més rebrà
els missatges que la pel·lícula emet.
És important que l’adult seleccione les
pel·lícules adequades.
Les activitats a partir dels 2 anys. Es
continua amb les activitats de 0-2 però complicant-les. Es crea la possibilitat que l’adult
intercanvie opinions sobre el que veu i sent.
Una vegada vista la pel·lícula, que
l’alumnat dibuixe el que ha vist. Prèviament
comenteu qüestions com: què et va agradar
més, qui és el personatge principal, quin et
va agradar més…

De 3 a 6 anys

Com a premissa veure documentals i
pel·lícules en família i a l’escola.
És important que transmeten valors relacionats amb el que han vist i oït.
Tindre a l’aula i a casa un racó amb
imatges de personatges relacionats amb el
cinema.
Reunit l’alumnat en l’assemblea
se’ls comenta la importància
que han tingut les dones
al cinema al llarg de la
història. Se’ls parla de
la cineasta canària
Sara Sálamo, com
a escriptora, i els
comentem que treballarem sobre la
seua biografia. Se’ls
pregunta si coneixen
a alguna dona que es
dedique al cinema dins
i fora de la seua família.
Anotem en un mural el
seu nom i si és possible
d’on és i quin tipus de cine
fa, amb la finalitat de convidar-la a
classe perquè ens explique coses
sobre aquest art.

Reunit l’alumnat en assemblea es presenta Leticia Dolera, Katharine Hepburn,
Emma Charlotte Duerre Watson i Sara
Ainhoa Concepción Sálamo fent una breu
semblança de totes elles.
Prèvia distribució de l’alumnat en 4 grups
es proposa un treball de recerca a partir de
les següents preguntes. Cada grup desenvoluparà les preguntes sobre d’una de les
cineastes esmentades anteriorment.
On va nàixer i va viure la cineasta nomenada?
A quina edat va començar al cinema?
Li va resultar fàcil fer-se un lloc com a
cineasta?
Perquè era famosa, per escriure, dirigir,
actuar? A què més es dedicava?
En quin gènere va destacar?
Per quin aspecte del feminisme va lluitar
o va reivindicar per a produir un canvi?
En quines pel·lícules, documentals o sèries va participar i si va guanyar algun premi?

De 9 a 12 anys

Es realitza la projecció d’un documental
o pel·lícula triada pel professorat adequada
a l’edat on hi haja constància d’una reivindicació feminista d’alguna de les cineastes
citades.
A partir d’ací, l’alumnat fa un treball complementari a partir de les següents qüestions:
- Quin és el gènere
en el qual destaca
al cine cadascuna de les cineastes ?

- A què creus que es refereixen quan
diuen que a les dones els costa més arribar a
ser famoses al cinema?.
- A quina generació pertanyia i quina relació va tindre amb aquesta?
- Què reivindicaven des del punt de vista
dels drets de la dona i el feminisme cadascuna d’elles amb el seu treball?
Com a activitat final es formen 4 grups
amb el nom de cadascuna de les cineastes
proposades i se’ls indica que confeccionen
un mural on es reculla les dades més representatives de cadascuna. Serà decorat amb
fotos de l’autora i frases representatives
d’aquest personatge.

juny ACTRIUS
el mes de juny. Quines dificultats s’han
trobat? Que l’alumnat explique què faria
per millorar la situació de les dones al
cinema?
Tenen les mateixes dificultats les dones
nord-africanes que les europees?A què és
degut?

De 15 a 18 anys

Objectiu: Valorar el treball de les dones
cineastes i el seu compromís social.
- Farem cerca d’informació sobre Mabel
Lozano.
-Treball individual de comentari dels següents articles:
Mabel Lozano nominada als Goya per
De 12 a 15 anys
la seua infatigable lluita contra el tràfic de
Objectiu: comprovar els obstacles que dones. Diari 16 (18/11/2021) https://www.euhan de superar les dones en el món del cine. ropapress.es/epsocial/igualdad/noticia-mabel-lozaBusqueu informació sobre 25 pel·lícules no-publica-proxeneta-historia-real-primera-persofetes per dones (bé siga direcció, realització, na-esclavista-mujeres-espana-20171112120030.
html
documentalistes, vestuari, etc.
Mabel Lozano publica ‘El Proxeneta’, la
1.- Exposeu el treball a l’aula i comenteu
les dificultats a les quals han hagut història real i en primera persona d’un esclavista de dones a Espanya. Europa Press
d’enfrontar-se les dones.
2.- Busquem informació sobre Nadia El (12/11/2017) https://diario16.com/mabel-lozaFani i Pratibha Pa- no-nominada-a-los-goya-por-su-infatigable-luchamar, les dones contra-la-trata-de-mujeres/
Visualitzeu Biografia del cadàver d’una
que apareixen
dona.
Per a finalitzar debateu a classe sobre el
tràfic de dones.

Persones adultes

Festival de cinema realitzat per alumnat
Cinedfest
Podeu veure’l en l’enllaç: https://cinedfest.
com/index.php/inscripcion-cortometrajes

Visionat de dos curts:
1) Curt realitzat per un grup d’alumnat de
Formació Professional de l’IES Els Realejos,
Tenerife. Títol: La caixa
https://cinedfest.com/index.php/ver-cortos/cortos-2021/item/la-caja-5

Descriu en 3 línies com a màxim les sensacions que et produeix el curt i el missatge
que vol transmetre.
2) Curt realitzat per un grup d’alumnat de
Batxillerat de l’IES Gabriel Alonso d’Herrera
de Talavera de la Reina, Toledo. Títol: El misteri de Orcasitas
https://www.youtube.com/watch?v=S_5QbYPA0
No&list=RDCMUClabDwckfsxw1u_fNCE9GZg

Creus que les xiques estan més exposades a la violència masclista en les festes i al
carrer? Per què?

juliol GUIONISTES

De 0 a 3 anys

Som artistes
Realitzem un fotoreclam cinematogràfic amb un marc de cartolina i
els retratem com si foren els personatges protagonistes de les pel·lícules
o sèries de televisió que han escrit les nostres guionistes (Les xiques del
cable, Timbuktu, Déu és dona i es diu Petrunya…) Usarem mocadors, barrets, bosses, corbates…)

1) En xicotets grups, triem una història (d’un conte, llibre…) o en creem
una nova. Un dels personatges principals ha de ser femení i tots ells
han d’actuar en igualtat de condicions.
2) Realitzem un storyboard per a posar en imatges la història que
hàgem triat. En aquesta pàgina trobareu un xicotet vídeo explicatiu:
https://jsanchezcarrero.blogspot.com/2012/04/como-se-hace-un-story-board.
html

3) Presentem la nostra storyboard a la resta de la classe, en format vídeo, presentació, cartolina… I relatem la història i els diàlegs, alhora
que expliquem les imatges.

De 12 a 15 anys

Muntem un festival de cine
Teona Strugar Miteska és de Skopje, República de Macedònia, i allí
cada any se celebra KineNova Skopje Film festival, un festival internacional
de cine.
De 3 a 6 anys
Celebrarem un festival de cine: es dividirà la classe en xicotets grups
Què és una guionista?
(4
o
5 alumnes) i cadascun d’ells ha de triar una pel·lícula, d’animació o
Una guionista és una persona encarregada d’escriure el guió d’una
producció cinematogràfica, televisiva, historietística o radiofònica, és a no, que entre les seues files compte majoritàriament amb dones (Prodir, la història que allí es conta. Les guionistes protagonistes d’aquest mes tagonistes, Direcció, Guió…). Per exemple: Timbuktu, Déu és dona i es diu
Petrunya, The Breadwinner (El pa de la guerra), Wonderwoman, Capitana
són:
Marvel, Vull ser com Beckham, Figures ocultes…
Una vegada triada la pel·lícula cada grup ha de buscar informació (protagonistes, argument, dones que han participat en la producció i realització…) i hauran d’exposar-la en una presentació o lapbook.
Durant la setmana que dure el Festival es programarà el visionat de
les pel·lícules i per a acabar es decidirà entre tota la classe: el premi a la
millor pel·lícula; a la millor direcció, a la millor protagonista; al millor guió,
a la millor actriu secundària, etc.
Gemma R Neira

Kessen Tall

Teona Strugar
Miteska

De 15 a 18 anys

Les xiques del cable
a) Projectem els dos primers capítols de ‘Les xiques del cable’, el guió
del
qual
ha realitzat Gema R. Neira, una de les nostres guionistes protaMuntem un festival de cine
Teona Strugar Miteska és de Skopje, República de Macedònia, i allí gonistes del mes de juliol.
b) A continuació, completa la fitxa següent:
cada any se celebra KineNova Skopje Film festival, un festival internacional
de cine.
Argument
Celebrarem un festival de cine, es dividirà la classe en xicotets grups
(4 o 5 alumnes) i cadascun d’ells ha de triar una pel·lícula, d’animació o
no, que entre les seues files compte majoritàriament amb dones (Prota- Opinió personal
gonistes, Direcció, Guió…). Per exemple: Malèfica, Matilda, Alícia al País de
les Meravelles, Frozen, Frozen 2, Brave, La Princesa Mononoke, El viatge de
Chihiro, Vaiana, Sabates roges i Els set trolls…
Activitats complementàriès
Una vegada triada la pel·lícula, cada grup ha de buscar informació de
cada pel·lícula, amb l’ajuda del tutor o de la tutora i les famílies: protago- 1. Cerca en Internet informació sobre: Gema R. Neira i altres guionistes del mes de Juliol.
Fes una xicoteta ressenya filmogràfica.
nistes, argument, dones que han participat en la producció i realització…

De 6 a 9 anys

2. Fes balanç de quants guionistes i quantes guionistes espanyoles hi ha actualment.
3. Quins exemples de violència de gènere apareixen en aquests capítols? Argumenta’ls?

Cada grup, pegarà la informació en una cartolina que s’exhibirà en la
paret de la classe. Durant la setmana que dure el Festival es programarà Persones adultes
el visionat de les pel·lícules.
Llegiu el següent article:
https://vertele.eldiario.es/noticias/8m-series-generacion-me-too-roto-silencioFinalment, es decidirà entre tota la classe: el premi a la millor pel·lícula;
a la millor direcció, a la millor protagonista; al millor guió, a la millor actriu violencia-sexual_1_7400376.html
En ell parlen de la sèrie, Nevenka, escrita per Marisa Lafuente Esteso,
secundària, etc.
candidata al Goya amb el curt documental El Tresor (direcció i guió).
Comenteu en el grup classe el cas Nevenka. Es recomana veure la sèDe 9 a 12 anys
rie prèviament, si es té oportunitat. Feu referència a l’assetjament sexual,
Som guionistes
Les nostres protagonistes del mes són guionistes de cine o de sèries les conseqüències, la societat patriarcal, al fet que aquesta sèrie haja sigut dirigida i guionizada per dones… Canvia la temàtica de les pel·lícules,
de televisió. Ens posarem en el seu lloc:
sèries, documentals, etc., segons siguen realitzats per homes o dones?

De 0 a 3 anys

De 0 a 3 anys

https://www.youtube.com/watch?v=Ru1fChEe_ZE

Treballar amb els xiquets i xiquetes la cançó perquè juguen, ballen, canten… L’objectiu és que gaudisquen amb el vídeo i que a poc a poc vagen interioritzant el missatge.

De 3 a 6 anys

Cal analitzar amb l’alumnat aquest fragment i ferlos vore tots els comentaris masclistes i discriminatoris que hi conté. Després podem reescriure aquest
fragment de manera que desapareguen tots els elements masclistes que hem trobat en ell.

Dramatitzem amb l’alumnat un conte clàssic:
Ventafocs, Rapunzel, la Bella i la Bèstia..., però intercanviem els papers: els femenins els poden fer els
xiquets i els masculins, les xiquetes. Després de la
representació hem de dialogar amb l’alumnat:
- Com s’han sentit?
- Els ha agradat aquest canvi?
- Què feia cadascun dels personatges?
- Què els sembla que és millor, ser un personatge
de xic o de xica?

De 9 a 12 anys

De 6 a 9 anys

Podem vore alguna d’aquestes pel·lícules: El diable vist de Prada o Amor cec.
Analitzem el paper que les dones tenen en aquestes pel·lícules i al cine:
- Tenen un paper més actiu o més passiu que els
homes?
- Se’ls exigeix que siguen boniques i atractives?
- Són intel·ligents, resolutives? O, en canvi, tenen un
paper de dona passiva, sense idees, dependent
dels homes…
- Analitza totes les escenes en les quals apareixen
comentaris o imatges masclistes.
- Investiga si cobren el mateix les actrius que els
actors.

Posem la pel·lícula Blancaneu i els set nans de
Disney.
Analitzem la pel·lícula amb l’alumnat:
1. Personatges que apareixen.
2. Quin paper realitza cadascun d’ells.
3. Què és el que més li obsessiona a la madrastra
de Blancaneu.
4. Per què és màgic l’espill de la madrastra? Per a
què l’usa?
5. Com és la madrasta.
6. Llegir aquest fragment de la pel·lícula:
Quan va arribar la nit, els amos de la caseta
van tornar.
Eren set nans, que tots els dies eixien per a
treballar en les mines d’or, molt lluny, en el cor
de les muntanyes.
-Caram, quina bella xiqueta! -van exclamar sorpresos-.
I com va arribar fins ací?
Es van acostar per a admirar-la
amb cura de no despertar-la.
Al matí, Blancaneu va sentir
por en despertar-se i vore els
set nans que l’envoltaven.
Ells la van interrogar
tan suaument que ella es va
tranquil·litzar i els va contar
la seua trista història.
-Si vols cuinar,
cosir i llavar per a
nosaltres -van dir
els nans-, pots
quedar-te ací i et
cuidarem sempre.
Blancaneu va
acceptar contenta.
Vivia molt alegre amb els nans,
preparant-los el
menjar i cuidant de la case-

La meua actriu favorita és…
Demanem als xiquets i xiquetes que trien una
actriu que els agrade i que investiguen sobre la seua
vida, què ha fet, pel·lícules en les quals ha participat.
Cobren el mateix els homes que les dones per fer una
pel·lícula? Quins papers han interpretat? Com són els
papers que interpreten les dones al cine? I els homes?

De 12 a 15 anys

De 15 a 18 anys i persones
adultes

Podem veure la pel·lícula Sufragistes de Sarah Gavron.
Després de vore-la, l’analitzarem
ambl’alumnat.
• Què els ha agradat?
• Què no els ha agradat?
• Quins sentiments els provoca?
• Analitzar el paper que
dones i homes realitzen en
l’obra.
• Quines situacions
d’injustícia apareixen en la
pel·lícula?
• Després d’aquest
debat els podem demanar que investiguen
sobre el moviment sufragista.

Agost PRODUCTORES

Teatre d’ombres
Necessitem un llençol blanc i un focus o un llum. Preparem un escenari amb el llençol i el focus. Apaguem les llums de l’aula i deixem l’aula
a les fosques en la mesura que siga possible. Podem posar música de
fons. Primer, la professora o el professor farà moviments en l’escenari i
les xiquetes i xiquets hauran d’imitar-la. Després cedirà el seu lloc a les
xiquetes i xiquets que desitgen ser protagonistes en l’escenari, i els altres
imitaran els seus moviments. Així coneixeran les múltiples possibilitats
d’expressió dels seus cossos i treballaran l’empatia.

De 3 a 6 anys

Endevina la pel·li
Cada xiqueta o xiquet fa una descripció de la pel·lícula de dibuixos
que més li ha agradat i els altres han d’intentar endevinar de quina es
tracta. La descripció pot ser oral (sense donar el títol), amb gestos o amb
dibuixos en la pissarra.

De 6 a 9 anys

Jugant amb la música
Triem alguna cançó que aparega en una pel·lícula infantil i que
transmeta valors relacionats amb el masclisme. Com a recomanació
us proposem aquesta de La Sirenita de Disney: https://www.youtube.com/
watch?v=au5m8WrtO4g&t=106s

Les xiquetes i els xiquets escriuran la lletra de la cançó original. En
grup gran dialogarem sobre quin volem que siga el missatge de la nostra cançó. Anirem anotant en la pissarra les idees i arribarem a un acord.
S’organitzaran grups en la classe entre els quals es repartiran les estrofes
perquè siguen modificades seguint el missatge acordat. Farem una posada en comú modificant allò que, en reunir totes les estrofes, no seguisca
l’estructura de la cançó. Finalment gravarem l’àudio amb la nova lletra i
l’unirem a l’escena triada. Penjarem el producte final en la web de l’escola
per a donar-li difusió.

De 9 a 12 anys

ta. Tots els matins es parava a la porta i els acomiadava amb
la mà quan els nans eixien cap al seu treball.

Despertant la capacitat crítica
Analitzem quin tipus de models masculins i femenins transmeten
els programes infantils. Demanem a l’alumnat que trie una de les seues
sèries favorites i que la vegen a casa fixant-se en els següents
aspectes:
• Quants personatges masculins i femenins hi ha?
Quines ocupacions tenen els personatges femenins? I els masculins?
• Quin tipus de colors i joguets usen els xiquets i les
xiquetes? Quines activitats els agraden als xics
en la sèrie? Quines activitats els agraden a les
xiques?
En classes farem una posada en comú
del que han observat en les seues sèries favorites, i farem una llista de les
sèries que trenquen amb els estereotips i transmeten valors positius.

De 12 a 15 anys

Productores
Per a començar l’activitat, l’alumnat veurà el
següent vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=86n_vXzzBks que
explica què fa una productora o un productor. Dura aproximadament 7 minuts.
Una vegada estan clares les funcions d’aquesta figura al cinema, passem a investigar sobre les dones que apareixen en
aquest mes d’agost del nostre calendari: Amanda Castro García, Ateyyat El Abnoudy, Jessica Chastain y Juliette Binoche
(aquestes dues últimes per la seua participació en la productora
Do It together). Dividim la classe en 3 grups, cada grup es dedicarà a investigar sobre el treball en la producció d’aquestes dones i elaborarà una infografia o una presentació sobre el que han
investigat i li ho presentarà a la resta de la classe.

De 15 a 18 anys

Coneixent CIMA
Explorar la pàgina web de l’Associació de Dones Cineastes i de
Mitjans Audiovisuals https://cimamujerescineastas.es
Representar gràficament, per mitjà d’una infografia, els perfils
professionals que es poden desenvolupar en el món audiovisual,
afegint dones que siguen rellevants en cada perfil. Per a això treballarem en grups xicotets, a cadascun dels quals se’ls assignarà
una tasca:
Grup 1: encarregat de definir els perfils professionals del món
audiovisual que s’inclouran.
Grup 2: encarregat de la cerca de dones que siguen referents en
cada perfil.
Grup 3: encarregat d’ordenar la informació de manera que aclarisca el
que volem exposar.
Grup 4: encarregat del disseny i de la part tècnica de l’elaboració.
Una vegada acabada la infografia es compartirà en la pàgina web del
centre i s’exposarà en format cartell a la biblioteca del centre per a visibilitzar el paper de la dona en els mitjans audiovisuals.

Persones adultes

Producció
Per a saber què és el que fa una productora o un productor veurem el
següent vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=9DkbT9IxpTk
Una vegada vist el vídeo, l’alumnat haurà de fer un diagrama visual
organitzant la informació sobre el treball que han de realitzar les productores o productors durant una pel·lícula. Per a això utilitzaran una
eina tecnològica que permeta crear mapes conceptuals que puguen
compartir, com per exemple Mindomo. Per a utilitzar aquesta eina podran consultar algun dels següents tutorials:
https://www.youtube.com/watch?v=NWwcmcqgY_o - Tutorial bàsic.
https://www.youtube.com/watch?v=eWNblJnn4UI - Tutorial més extens.
https://es.calameo.com/read/0036431603886c3b4c762 - Manual de
Mindomo.

Actividades
propuestas
Activitats suggerides
Aquestes activitats estan extractades. Activitats completes i annexos en organizaciondemujeres.org

setembre DIRECTORES DE FOTOGRAFIA

octubre COMPOSITORES I TÈCNIQUES DE SO

I DIRECTORES D’ART

De 0 a 3 anys

Llums i ombres
Materials: projector, focus o feix de llum, rotllo de paper blanc, objectes
d’ús quotidià, formes bàsiques (blocs lògics), miniatures d’animals o cartolines de les siluetes retallades.
Desenvolupament de l’activitat: camb l’aula a les fosques o amb llum
ambient molt tènue, projectem sobre la paret (o la pissarra coberta de paper
blanc) diferents objectes. L’alumnat haurà d’endevinar què són per la seua
silueta. També poden experimentar amb el seu propi cos en diferents postures.

De 3 a 6 anys

De 0 a 3 anys

d’art al cinema. Cada grup, a través del seu portaveu, haurà de fer una reflexió
sobre les dificultats que han tingut per a trobar informació sobre dones directores d’art i aventurar una possible explicació de les causes.

De 12 a 15 anys

El director era ella
Materials: ordinador, tauleta o un altre dispositiu amb accés a Internet per a
buscar informació en els següents enllaços (un enllaç per a cada grup o equipe
base): Màster en Disseny i Direcció d’Art, La Direcció de Fotografia al Cinema,
La Direcció d’Art al cinema, Què és la direcció d’art al cinema? El director de
fotografia: l’element clau d’un rodatge. (Codi QR)

La lupa màgica
Materials: Per a cada alumne i alumna. dues lupes impreses en cartolina, un punxó o tisora i una fitxa per a anotar les seues respostes. Per a cada
grup de 4. Un cercle de 8 cm de diàmetre o un quadrat de 8cm de costat,
de paper cel·lofana transparent, groc, magenta i blau cian. Quatre làmines:
cadascuna d’elles tindrà el dibuix d’un objecte, cada objecte serà d’un color
diferent (blanc, magenta, groc i cian) i una barra de cola.
Desenvolupament de l’activitat: cada xiqueta i xiquet rep dues lupes de
cartolina, que hauran de retallar per la seua vora exterior, i per la línia interna
per a deixar buit l’espai de la lent. Cadascú agafa un tros de paper cel·lofana,
el que li toque, i el pega entre les dues lupes perquè cada grup tinga 4 lents
amb diferents filtres de llum. Hauran d’indicar de quin color veuen cada objecte
segons el filtre de llum aplicat, anotant els resultats en la fitxa corresponent
(poden escriure el nom del color, o bé pintar el color que perceben usant ceres).

Desenvolupament de l’activitat: l’equip base (4 o 5 persones) ha de dividirse el treball en parts, de tal manera que dos dels seus components es dediquen a detectar les absències de llenguatge inclusiu en el text i corregir-les.
Una altra persona ha de comptabilitzar el nombre de dones que se citen com a
exemple de la professió, en comparació amb el nombre d’homes.
El producte final, que serà un exposició oral (poden acompanyar-la
d’imatges de les pel·lícules i/o professionals que s’esmenten en l’exposició), ha
de contindre els fragments de llenguatge no inclusiu trobats en els textos, així
com la seua correcció, enfront del nombre d’homes i les possibles causes que
puguen estar motivant tals diferències.

De 6 a 9 anys

De 15 a 18 anys

Decorar l’escena
Materials: una làmina de El
dormitorio en Arlés de Vincent Van
Gogh, impresa en blanc i negre (per
a acolorir).
Desenvolupament de l’activitat:
cada làmina tindrà un número per
la part de darrere per a poder identificar-la. La mestra establirà una relació entre cada número i cada nom del
seu alumnat. En finalitzar la tasca, totes la làmines s’exposaran a l’aula i, per
equips, hauran de decidir quines habitacions van ser decorades per xiquetes i
quins per xiquets. Han d’observar si hi ha diferències o patrons diferents entre
la decoració de xiquets i xiquetes. Si n’hi haguera, han d’explicar per quina raó
creuen que es deuen. Fins a arribar a la conclusió que el gust estètic està condicionat, és aprés, no innat.

De 9 a 12 anys

Qui és Ana Serna?
Desenvolupament de l’activitat: en equips base, cada membre ha de buscar informació sobre què és la direcció artística al cinema, quins altres noms té
i quin tipus de treballs inclou. Una altra persona ha de buscar informació sobre
Ana Serna (dades biogràfiques i pel·lícules en les quals ha participat com a directora d’art/dissenyadora de producció/dissenyadora artística/escenògrafa/
atrezzista).
Busqueu altres exemples de dones que treballen com a dissenyadores

Fabricant dones: el documental
Visionat: Documentals Projecte Fabricant dones; Fabricant Dones: LA PEL·LÍCULA.
En gran grup es procedirà al visionat de les
dues parts que conformen el documental: Fabricant dones i Fabricant dones
2.0. A continuació, s’assignarà a cada equip base el treball d’anàlisi d’una
d’eixes parts i, a més, hauran d’ampliar informació buscant nous exemples.
El producte final consistirà en una presentació audiovisual on s’analitzarà de
manera crítica, des de la perspectiva feminista, la construcció de l’estereotip
femení sexista, o bé el consum de violència.

Persones adultes

Llums, càmera...
Desenvolupament de l’activitat: en equips base, cada membre ha de buscar informació sobre què és la direcció de fotografia al cinema i quin tipus de
treballs inclou. Una altra persona ha de buscar informació sobre Daniela Cajías. Busqueu altres exemples de dones que treballen com a dissenyadores de
fotografia al cinema. Elaboreu una infografia que continga: una definició o descripció del que implica la Direcció de fotografia al cinema, incloure exemples
de dones que treballen en la professió, incloent a Daniela Cajías, i fotogrames
d’algunes de les pel·lícules, i els diferents treballs d’aquestes dones.
En l’exposició del producte final, cada grup, a través del seu portaveu,
haurà de fer una reflexió sobre les dificultats que han tingut per a trobar informació sobre dones directores de fotografia al cinema i aventurar una possible
explicació de les causes.

En Assemblea parlem de la música que escoltem quan veiem
una pel·lícula i els animem que ens conten si recorden alguna
cançó de les pel·lis que han vist. Després presentem a les xiquetes
i xiquets a Maite Arroitajauregi i Aranzazu Calleja, i els contem
que són dues xiques que fan música de cinema. Escoltem la música
que després utilitzarem per a una sessió de psicomotricitat i els
animem que conten el que els sembla.
https://www.youtube.com/watch?v=LZmrxDLrVTI

De 3 a 6 anys

Materials: teles, fulles, paper de seda, cordes, material de reciclatge. Instruments de percussió (varietat).
Grups: dividir el grup-aula en 4 subgrups. Cadascun representarà cadascuna de les estacions de l’any
Activitat: cada grup triarà una cançó i un text xicotet que creguen relacionat tot amb l’estació de l’any que han treballat.

De 6 a 9 anys

El cercle de l’aigua
Objectius:
- Presentar al nostre alumnat el cicle de
l’aigua, adaptat a la seua edat.
- Familiaritzar els xiquets i les xiquetes amb el
teatre.
En assemblea, contarem la biografia d’una de
les nostres tècniques en educació infantil: Loli Ve-

lasco Berenguer.
Metodologia: Obra Na Gateta.
Preparem una xicoteta obra de teatre, on els xiquetes i les xiquets mitjançant
gestos, i explicacions senzilles, perquè comencen a entendre el cicle de l’aigua.
El decorat serà molt visual. Mòbils de gotetes, núvols amb pluja, etc.
Activitat 1. Dins del teatre també farem alguns experiments i sobretot jugarem
molt amb el color.
Activitat 2. Farem glaçons de colors (estat sòlid), una botella de llimonada blanca,
(estat gasós) i aigua per a tirar damunt (líquid). Les educadores es visten de científiques i de goteta d’aigua.
Activitat 3. Al final de l’obra farem gotetes d’aigua amb cartolina, li posarem la data
i el títol de l’obra, les plastifiquem i l’alumnat se l’emportarà a casa.

(Referent: Rachel Portman. Obra: Emma)

Comencem la sessió parlant dels diferents oficis que es necessiten
per a fer una pel·lícula.
Primer preguntem a l’alumnat i anem apuntant en la pissarra
el que van dient. L’anem ajudant perquè vagen nomenant cadascuna de les persones especialistes que es necessiten per a realitzar i
produir una pel·lícula.
Ens centrem en la música. Presentem a Maite Arroitajauregi yiAránzazu Calleja, músiques i compositores guanyadores del
Goya a la millor banda sonora original per Akelarre.
Definim aquesta paraula centrant-nos en el significat de manera genèrica referit a l’agrupació o reunió de bruixes i bruixots per a
la realització de rituals.
Representem una dansa de bruixes i bruixots, amb una de les
cançons de la banda sonora d’Akelarre: https://www.youtube.com/
watch?v=vZ3XUmCEgR0

De 9 a 12 anys

Amb motiu de la setmana cultural del centre, enguany es realitzarà com a treball interdisciplinari la posada en escena d’una òpera
musical (Fragments), The Little Prince, de la compositora britànica
Rachel Portman.
1. Des de l’àrea de llengua coneixerem l’autora, la seua bibliografia, la seua producció i els premis rebuts, especialment el
premi Oscar a la millor banda sonora original per la pel·lícula
Emma (1996).

Guerra Mundial Z: https://www.youtube.com/watch?v=SVr1mElVhTU
Joc de Trons: https://www.youtube.com/watch?v=eUmV9WXqhTk
2. A continuació, se’ls donarà una bateria de noms: Dede Allen,
Laura Pedro, Thelma Schoonmaker, Carolina Jiménez, Ana
Álvarez Ossorio y Sara Gallardo. Totes elles professionals relacionades amb el món del cinema.
3. Hauran de trobar la connexió entre totes les pel·lícules vistes en
els tràilers i els noms de les cineastes citades. Aquest punt de
connexió és la productora d’efectes especials, Carolina Jiménez.
4. Aquesta activitat, així com l’anterior, ens servirà per a visualitzar una vegada més
la veu de la dona al cine.

Anem al cine
Activitat: Eixida al cine (Pelí·cula de Pepa Flores La vida es una tómbola)
En assemblea: parlem sobre la biografia de Pepa Flores i fem una mica d’història
descrivint la societat del moment i alguns esdeveniments importants de l’època:
l’estrena de la pel·lícula va coincidir amb la primera vaga minera a Espanya, el 1962.
Una vaga en què el paper que van desenvolupar les dones va ser fonamental. També
expliquem al seu nivell que són els efectes especials en una pel·lícula.

De 6 a 9 anys

De 15 a 18 anys

Veiem https://www.youtube.com/watch?v=XjEtxAvyQVI (des del 30”).
Una vegada vist el vídeo, es pot fer una pluja d’idees per a veure qui pensen que
pot haver dirigit els efectes especials de la pel·lícula. Comentem que aquests efectes especials els ha realitzat l’espanyola Laura Pedro, de fet, és la responsable
d’efectes d’un de les estrenes més importants del cinema espanyol; amb tan
sols 28 anys ha liderat l’equip d’efectes especials de Superlópez.
A continuació, suggerim a les xiquetes i xiquets que intenten esbrinar
com s’han fet els efectes especials de pluja del següent vídeo (llevant la
imatge perquè no la vegen), quan totes hagen dit les seues idees passem
a comprovar-lo veient el vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=O6VwXI8IHHU

Proposem convertir a la classe en un taller d’efectes de so. Triem
un d’aquests dos curts per a doblar la pluja:
https://www.youtube.com/watch?v=zdw6T3dpqgg
https://www.youtube.com/watch?v=ihuWdA645LQ

De 9 a 12 anys

Una dona en un món d’herois
1. L’alumnat visionarà tràilers de les següents
pel·lícules:
El Hobbit: https://www.youtube.com/
watch?v=sI8OQRXhcZE

Aquaman: https://www.youtube.com/
watch?v=OHJShE-31wQ

La Lliga de la Justícia: https://www.youtube.
com/watch?v=WYPw5oQqaOM

Muntatge

Ens familiaritzem amb el concepte de muntatge: U.D. “De la filmació
a la producció”: Visita l’enllaç, i selecciona els continguts que interessen: https://www.uhu.es/cine.educacion/guiascine/guiacine2_3.
htm

¿Què sabem?
• Defineix què és el muntatge.
• Com pots realitzar un muntatge correcte amb els mitjans al teu abast?
• Què és una taula d’edició?.
• Per què és important triar la cinta de vídeo en la qual
realitzaràs una pel·lícula?.
• Quines cintes utilitzes normalment?.
• Si has utilitzat alguna vegada filtres per a filmar en
vídeo, explica en què consisteixen.

Persones adultes

Rachel Portman. Emma
- Treball de recerca sobre l’especialista de so. Cada grup haurà de
realitzar una exposició a la resta de la classe sobre aquesta.
- Visualització de la pel·lícula Emma.
Bateria de preguntes i debat: Què és una tècnica de so? Creus
que aquesta especialista ha utilitzat els diferents temes feministes
tractats en la pel·lícula com a inspiració per a la composició musical? Quina part de la música de la pel·lícula és: diegètica, d’ambient,
música o so necessari o no diegètica? Subratllar la diferència entre la música diegàtica i no diegètica i parlar sobre el paper de
l’especialista de so.
Atrapar la música

Sobre Niké Alonso. Detectius a la recerca d’una productora d’efectes visuals.
Vegem si som capaços de trobar aquest personatge ocult. El primer que hem de
saber és: què és ser productora d’efectes visuals?
Busqueu informació i escriviu a continuació una descripció d’aquesta professió.
En segon lloc, anem a la recerca del nom d’aquesta persona de la qual sabem ben
poc. Anem pel seu cognom. Hem dit que ha sigut inspiradora d’una coneguda marca
esportiva i atés que d’esports estem parlant, afegir que no és família del campió del
món de fórmula 1 de 2005 i 2006.
Com anem? La tenim ja?
Una pista més. Per un temps es va fer “fràgil” al costat d’una coneguda advocada
en la ficció, Ally MacBeal, encara que això només és una xicoteta part de la seua vida.
T’està costant trobar-la? Perquè imagina el treball que li ha costat a ella arribar on
està! Quan la tingues, fes-li saber al grup que has sigut the winner!
Bé, com crec que ja has descobert qui és i tens el seu nom i cognom, contesta a les
següents preguntes:
1. Havies sentit parlar d’ella abans?
2. En quantes pel·lícules ha treballat fins hui?
3. Quina és la seua primera pel·lícula?

De 3 a 6 anys

De 12 a 15 anys

De 15 a 18 anys

novembre MUNTADORES I CAPS D’EFECTES ESPECIALS
De 0 a 3 anys

2. Des de l’àrea de música prepararem la composició musical
d’alguns fragments de l’òpera.
Per a la posada en escena es planificaran els decorats i un
grup de quatre xiquetes i xiquets s’encarregaran del so al costat de la mestra de música.
3. Després de la seua representació, l’alumnat d’aquestes edats
presentarà la biografia de l’autora i farà un reconeixement públic de la seua importància al cine donant a conéixer els seus
treballs.

Efectes especials
Investiga sobre dones creadores d’efectes especials. Ens proposem visibilitzar una sèrie de dones
que han dut a terme labors en el muntatge, edició o efectes especials en una sèrie de pel·lícules.
Algunes són clàssics de la cinematografia i altres
posseeixen continguts especialment interessants
per a l’educació en Igualtat, educació en Valors i en
els Drets Humans.

Aquesta activitat té com a objectiu estimular la sensibilitat artística i la lliure expressió.
La classe es dividirà en grups de quatre persones, i la professora o professor triarà una cançó de la banda sonora d’Emma, realitzada per Rachel Portman.
A cada estudiant se li facilitarà un full de gran format, i es formarà un gran mural unint aquest full al dels seus altres tres companyes i/o companys. A continuació, es posarà la primera cançó
triada, i hauran de dibuixar línies lliures sobre el mural amb els ulls
tancats, tractant de no eixir-se’n del paper, en funció del que els
faça sentir la música.
Quan acabe la cançó, obriran els ulls, observant el resultat abstracte i faran la seua valoració de l’activitat.

Persones adultes
No et done els meus ulls

(Referent: Eva Valiño, obra: Te doy mis ojos)

1- Visionat de la pelí·cula Te doy mis ojos, anàlisi, debat i posada
en comú de sensacions i opinions. El debat començarà amb la
pregunta: Per què creus que la pel·lícula rep aquest nom? Per
a a poc a poc anar endinsant-nos en el tema de la violència de
gènere tractat en la pel·lícula.
2- Lectura de l’entrevista a l’especialista de so de la pel·lícula Te
doy mis ojos, Eva Valiño:
https://www.bcncatfilmcommission.com/es/noticias/eva-vali%C3%B1o%E2%80%9Cel-sonido-directo-es-el-resultado-de-un-trabajo-creativocolectivo%E2%80%9D

Llenguatge inclusiu: s’empra en l’entrevista? Si no s’empra indica quines modificacions realitzaries per a corregir-ho.

desembre

DIRECTORES I PROGRAMADORES DE
FESTIVALS. CRÍTIQUES DE CINEMA I DISTRIBUÏDORES
De 0 a 3 anys

Les xiquetes i xiquets faran de protagonista de la
seua pel·lícula Jo puc fer.
Se’ls gravarà fent diferents accions (plorar, riure, cantar, ballar, caminar, saltar, gatejar, grimpar,…)
després s’editarà el vídeo i es publicarà en la web del centre
perquè el visionen les famílies.

De 3 a 6 anys

Fotografiarem les xiquetes i
xiquets expressant diferents
emocions, amb aquestes
fotos elaborarem un vídeo
que ajude a explicar les
emocions i a identificarles. Cada xiqueta o xiquet, ha
d’imitar els gestos que veuen a
la foto i intentar reconéixer que
emoció representen.

Una vegada analitzades les pel·lícules, en assemblea es debatrà sobre el tema i si ocorre el mateix amb els homes
que apareixen en les pel·lícules.

De 12 a 15 anys

El Festival de Cine Zinemakumeak és un dels més antics a
Espanya. Investiga sobre ell: on sorgeix, quan, en
què consisteix, qui el dirigeix, quin enfocament
relacionat amb el cinema de dones segueix…
Qualsevol informació completa sobre aquest
Festival.
https://zinemakumeak.com

De 15 a 18 anys

Una vegada investiguem què és
un festival de cinema i la seua programació, creem el nostre propi
Festival de cinema feminista,
en grups de tres persones. Haurà
d’aparéixer programació, persones convidades, activitats complementàries, nom del mateix
festival… Tot allò que simule
una organització d’aquests
tipus d’esdeveniments. Es
donarà un termini d’una setmana per a poder realitzar
un bon treball de recerca.

De 6 a 9 anys

Joc de “qui és qui”
dones al cinema
A partir de les
dones destacades en
cada mes del calendari i de les efemèrides,
elaborarem unes cartes amb
informació de cadascuna d’elles. Pel revers anirà
la informació i una foto de cadascuna d’elles: data
i lloc de naixement, premis obtinguts, esdeveniment
més important de la seua carrera, projectes realitzats...
El joc consisteix a repartir les cartes. A través de preguntes a les quals només es pot contestar sí o no, hauran
d’identificar la dona triada en el calendari. Es poden ajudar
del dossier elaborat o d’Internet. Però tot això en un temps
determinat (a elecció en funció de l’edat de l’alumnat).

De 9 a 12 anys

Cada xiqueta i xiquet, triarà 3 pel·lícules que siguen les
que més els han agradat. Una vegada triades, se’ls entregarà
el test de Bechdel perquè comproven si eixes pel·lícules tenen perspectiva feminista i com es tracta a les dones:
1. Apareixen almenys dos personatges femenins.
2. Parlen entre elles.
3. Parlen sobre un tema diferent a un home.
3. Les dues dones tenen nom.
4. La conversa entre les dones està limitada a relacions
romàntiques.

Persones adultes

Es projecten en classe dos curtmetratges: El orden de las cosas i Cosas de chicos. Els dos van
participar en el mateix Festival: laprimerapiedra.com.ar/2020/07/
cortos-feministas.

Una vegada visionats, fem les següents qüestions per a
analitzar-los:
- El primer és un curt contra la violència de gènere. En
ell trobem una història comuna a milers de dones, amb un
simbolisme marcat per objectes. Plantegem quin simbolisme
tenen: el cinturó, la banyera, l’aigua i el final del curt. Apuntem
les diferents idees de cadascun dels i les alumnes per a arribar al vertader o més pròxim significat d’aquest simbolisme.
- El segon ens presenta a tres xics parlant des d’una perspectiva femenina, amb comentaris i circumstàncies que les
dones viuen dia a dia, però des d’una visió masculina.
És interessant que els alumnes masculins principalment
vegen el sentit del curt i empatitzen amb el que viuen les
seues companyes dia a dia. S’establirà un col·loqui per a donar solucions a aquestes situacions masclistes del nostre dia
a dia.

