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1. CICLE DE CINEMA I DRETS DELS INFANTS
1.1. Propòsit i enfocament
El joc afavoreix el desenvolupament dels infants, fomenta la interacció i la relació amb l’entorn. És així com configura els espais
de la ciutat i les relacions entre les persones que hi conviuen. Des
del Cicle de Cinema i Drets dels Infants (CCDI), amb el programa
Créixer jugant, volem estimular la reflexió dels infants sobre els
usos del temps lliure i d’esbarjo. Busquem reivindicar i promoure
el valor cívic del joc com a espai per compartir, on reconèixer la
igualtat i la diferència. Jugar és clau per consensuar i negociar
la importància de les regles i del treball en equip, fomentant la
participació des de la infància.

AVIONES DE PAPEL
Robert Connolly

Oferim recursos per treballar a l’aula
els drets dels infants vinculats al joc.
Jugar no només és una eina clau
d’aprenentatge, sinó també per al
desenvolupament integral dels nens
i les nenes.

En l’edició 2017-18 del CCDI oferim recursos per treballar a l’aula
els drets dels infants vinculats al joc. Ho fem partint de la legislació actual: Convenció sobre els Drets de l’Infant, Llei dels drets
i les oportunitats en la infància i l’adolescència, i Carta de Ciutadania. Carta de drets i deures de Barcelona. Evidenciarem com
jugar no només és una eina clau d’aprenentatge, sinó també per
al desenvolupament integral dels nens i les nenes.
La pel·lícula escollida per a cicle mitjà és Aviones de papel. Es
tracta d’un film d’aventures que pren el joc com un element
vital clau i que facilita el desenvolupament integral dels infants,
en especial quan viuen situacions dures com la d’en Dylan. La
papiroflèxia, el campionat mundial d’avions de paper i la imaginació el connecten amb la seva mare, que va morir fa uns mesos,
però també amb la natura i els seus companys d’escola. A més,
el protagonista trava una forta amistat amb una contrincant, la
campiona del Japó.
De nou, el recorregut pedagògic que us proposem va de l’aula
al cinema, del cinema a l’aula i de l’aula a la vida quotidiana i a
l’entorn dels nens i les nenes. Per facilitar-lo i enriquir-lo, comptem amb el Blog, on hi ha disponibles els materials didàctics, les
creacions de l’alumnat, la informació de les sessions familiars i de
lleure educatiu, i eines d’interacció entre tots i totes.
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1.2. Competències bàsiques i relacions
curriculars
1. Competència social i ciutadana
- Valoració del joc com a mitjà de relació, de divertiment i d’ús
del temps de lleure, i com a element de la realitat social i cultural.
- Identificació de les manifestacions culturals com a eines de cohesió social, i reconeixement dels drets i deures de la ciutadania.
- Acceptació positiva de l’altre i de la diversitat lingüística, cultural
i de gènere, respectant les diferències amb una actitud receptiva.
- Foment del pensament autònom, l’actuació de forma coherent,
la convivència i la responsabilitat ciutadana en un món global.
2. Competència d’autonomia, iniciativa personal i
emprenedoria
- Consolidació de l’autoconeixement, l’autoestima i la capacitat
d’autocrítica mitjançant el desplegament de diverses activitats.
- Expressió de sensacions i emocions personals, així com respecte davant de les dels altres. Manifestació d’empatia.
- Interès per l’observació i la generació de preguntes científiques,
així com per la construcció de respostes coherents.
3. Competència d’aprendre a aprendre
- Foment del treball en grup mostrant una actitud de cooperació
i participació responsable, acceptant les idees i aportacions dels i
les altres amb respecte i tolerància.
- Promoció de la participació activa en els diàlegs o debats, aportant i defensant idees pròpies amb arguments raonats.
- Formulació de propostes d’activitats creatives en la gestió dels
temps de lleure i implicació en la presa de decisions del grup.

1. Competència social i ciutadana.

4. Competència digital

2. Competència d’autonomia,
iniciativa personal i emprenedoria.

- Desplegament de cert domini dels dispositius digitals i les seves funcions bàsiques d’acord amb les tasques a realitzar.
- Utilització de diverses fonts i entorns digitals de forma individual o col·laborativa.

3. Competència d’aprendre a
aprendre.

5. Competència comunicativa lingüística i audiovisual
- Lectura, anàlisi i reconeixement dels elements clau de la narració i de relats audiovisuals adequats a l’edat.
- Capacitat d’expressió, interpretació i comunicació mitjançant
processos creatius amb diferents suports i formats.

TORNAR A L’ÍNDEX

4. Competència digital.
5. Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
6. Competència artística i cultural.
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- Elaboració de missages creatius i crítics mitjançant associacions
d’imatges, i d’imatges i sons. Possibiltat d’associació amb textos
escrits.
- Sentit crític davant tot tipus de produccions audiovisuals.
- Exposició de temes de manera ordenada i comprensible.
6. Competència artística i cultural
- Exploració i diàleg entorn al que les imatges, les produccions
audiovisuals i els objectes poden explicar del món i de nosaltres.
- Elaboració de propostes artístiques a resultes de la percepció
sensorial, la imaginació, les experiències, la realitat, les idees i les
emocions, tot preveient els recursos necessaris i les possibilitats
dels materials, i avançant amb confiança i amb satisfacció en el
procés de producció.
- Curiositat i gaudi vers la caracterització de personatges, el
disseny i la creació d’imatges i relats utilitzant recursos, materials,
tècniques i procediments diversos.

1.3. Drets a treballar
1. Dret de tots els infants a gaudir del joc i del lleure.
2. Dret dels infants a viure les seves il•lusions i a desenvolupar-les
en el seu temps de lleure.
3. Dret dels infants al lleure, al joc i a la participació en activitats
culturals i artístiques.

TORNAR A L’ÍNDEX

1. Dret de tots els infants a gaudir
del joc i del lleure.
2. Dret dels infants a viure les seves
il•lusions i a desenvolupar-les
en el seu temps de lleure.
3. Dret dels infants al lleure, al joc i
a la participació en activitats
culturals i artístiques.
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1.4. Marc legal relacionat
Declaració Universal dels Drets Humans
Article 24. Tota persona té dret al descans i al lleure.
Declaració dels Drets de l’Infant
Principi 7. L’infant té dret a rebre educació (…). L’infant gaudirà
plenament de jocs i esbarjos, els quals hauran d’estar orientats a
les finalitats perseguides per l’educació; la societat i les autoritats
públiques s’esforçaran a promoure la satisfacció d’aquest dret.
Principi 10. L’infant (...) ha de ser educat en un esperit de comprensió, tolerància, amistat entre els pobles, pau i fraternitat
universal, i amb plena consciència que ha de consagrar les seves
aptituds i energies al servei dels seus semblants.
Convenció sobre els Drets de l’Infant
Article 31. 1. Els estats membres reconeixen el dret de l’infant
al descans i a l’esplai, a lliurar-se al joc i a les activitats d’esbarjo
adequades a la seva edat, i a participar lliurement en la vida
cultural i les arts.
Article 31. 2. Els estats membres han de respectar i promoure
el dret de l’infant a participar plenament en la vida cultural i
artística i han d’afavorir oportunitats de participació en activitats
culturals, artístiques, recreatives i d’esplai.
Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
Capítol VIII. Educació en el lleure i pràctica de l’esport.
Article 57. Educació en el lleure.
1. Els infants i els adolescents tenen dret a rebre una formació integral en el temps de lleure que els faciliti l’educació en els valors
cívics i en el respecte a la comunitat i al medi (...).
3. Les administracions han d’afavorir i fomentar l’educació en
el lleure i donar suport a la xarxa d’entitats socials, i n’han de
fomentar la igualtat d’accés dels infants i els adolescents.
Article 58. El joc i la pràctica de l’esport.
1. Els infants i els adolescents tenen dret al descans, al joc i a les
activitats recreatives pròpies de llur edat com a part de l’activitat
quotidiana, i també a participar lliurement en la vida cultural i
artística de llur entorn social.
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- Declaració Universal dels Drets
Humans (lectura fàcil).
- Declaració dels Drets de l’Infant
(abreujada).
- Convenció sobre els Drets de
l’Infant (resumida).
- Carta de Ciutadania. Carta de
drets i deures de Barcelona (lectura
fàcil).
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2. El joc s’ha d’entendre com un element essencial del creixement i la maduració dels infants i els adolescents.
3. Els infants i els adolescents tenen dret a practicar l’esport i a
participar en activitats físiques i recreatives en un entorn segur.
Carta de Ciutadania. Carta de drets i deures de Barcelona
CAPÍTOL 2. Drets socials.
Article 15. Ciutat educadora.
1. Tots els ciutadans i ciutadanes de Barcelona tenen dret a
disposar d’espais i recursos per a la formació i la pràctica d’una
ciutadania activa a la ciutat, i que els espais de convivència (...)
siguin respectuosos amb la pluralitat de valors que conviuen a la
ciutat.
2. L’Ajuntament promourà el voluntariat i la participació en accions a favor de la inclusió social.
3. Es reconeix el dret dels infants i de les persones joves a la pràctica de l’esport més enllà de l’horari lectiu (…).
4. L’Ajuntament promourà l’ús, fora de l’horari lectiu i de les
activitats pròpies del centre, de les instal·lacions esportives dels
centres educatius de la ciutat i dissenyarà, en aquests termes,
un pla que encoratgi tots els centres educatius i esportius de la
ciutat a la satisfacció del dret a una activitat física i esportiva de
qualitat.

TORNAR A L’ÍNDEX
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2. la pel·lícula
2.1. Fitxa tècnica breu
Títol original: Paper planes
Direcció: Robert Connolly
Guió: Robert Connolly i Steve Worland
Intèrprets: Ed Oxenbould, Ena Imai, Nicholas BakopoulosCooke, Julian Dennison, Sam Worthington, Terry Norris, Deborah
Mailman, Peter Rowsthorn, David Wenham, Shane Adamczak,
Fiona Blakely, Commander Bo
País de producció: Austràlia
Any d’estrena: 2014
Durada: 96 minuts
Llargmetratge. Versió en castellà

2.2. Sinopsi de l’argument
En Dylan té 11 anys i viu sol amb el seu pare des que fa uns
mesos se li va morir la mare en un accident de cotxe. Malgrat el
dolor que sent, intenta tirar endavant. Un dia a classe proposen
als i les alumnes fer una pràctica per seleccionar els millors constructors i enlairadors d’avions de paper, i en Dylan guanya.
Després de superar les proves local i nacional, és un dels dos candidats a representar Austràlia en el Campionat Mundial d’Avions
de Paper que se celebrarà al Japó. En Dylan compta amb el suport del mestre de l’escola i dels seus companys i companyes de
classe, a més del seu avi. En canvi, el seu pare està molt deprimit
des de la mort de la seva esposa, i no troba les forces per fer-li
costat del tot ni per acompanyar-lo.
L’esforç i la tenacitat d’en Dylan faran que superi les traves que
s’anirà trobant fins a la competició final. És capaç de construir
avions de paper que aguanten molta estona planejant, una
destresa que el connecta amb la seva mare i l’ajuda a sortir-se’n.
El repte també el fa ser més valorat a l’escola i a forjar una gran
amistat amb una rival, la campiona del Japó.
Tràiler

TORNAR A L’ÍNDEX
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2.3. Conflictes i personatges en relació als
valors a treballar
El protagonista d’Aviones de papel, en Dylan, es troba per sorpresa davant d’un repte inesperat. Classificar-se per a les successives
competicions de vol d’avions de paper resulta tot un descobriment per a ell. L’experiència li genera cada cop més satisfacció i
s’engresca amb l’oportunitat que té al davant. Això és així malgrat viure una situació vital dolorosa arran de la mort de la seva
mare en un accident de cotxe. El seu pare està immers en una
forta depressió i no pot donar-li suport. En Dylan mira de tirar
endavant i es carrega amb la pressió del concurs gairebé tot sol,
però amb la inestimable col·laboració de l’avi, el mestre i també
dels companys i les companys de classe. Als 11 anys, té l’enteresa
suficient per assumir el repte del campionat ni que sigui, com li
diu al seu pare, “perquè quan l’avió vola m’oblido de tot això” (en
referència a la situació familiar).

AVIONES DE PAPEL
Robert Connolly

En l’àmbit de l’escola, en Dylan troba
dos aliats importants. El primer és
el mestre que ha portat a l’aula la
iniciativa de participar en el concurs.
En segon lloc, hi ha en Kevin, un dels
seus companys de classe.

La construcció de petits avions de paper és un vincle que connecta en Dylan amb la seva mare, que li ensenyava a fer-ne. En
els moments decisius de la competició, el record emocionat de la
mare és precisament la seva font d’inspiració i de decisió. Però no
tot és negatiu en el pare. Malgrat el bloqueig que viu, té alguns
moments de suport al fill, com quan li parla del disseny revolucionari d’una quilla de barca que talla millor l’aigua, o quan
organitza un mercat de trastos vells per recollir diners per pagar
el viatge d’en Dylan al campionat mundial. Al final, l’amor d’en
Dylan li donarà l’empenta per abandonar el pou i trobarà la via
de sortida de la depressió en la relació amb el seu fill.
Per sort, l’avi compensa el distanciament del pare. L’excentricitat
de l’avi ofereix a en Dylan l’únic contrapunt d’alegria en l’entorn familiar, tan necessari per a un nen de la seva edat i encara
més en les seves circumstàncies. L’escena de l’avió a l’hangar on
comparteixen la fantasia de volar el carrega emocionalment per
al repte que té al davant. A més, en Dylan compta amb l’avi per
vigilar al seu pare mentre ell assisteix als successius campionats i
sobretot quan ha de marxar al mundial de Tòquio.
En l’àmbit de l’escola, en Dylan troba dos aliats importants. El
primer és el mestre que ha portat a l’aula la iniciativa de participar en el concurs. En tot moment, amb paciència i entusiasme,
ajuda el seu alumne a entrenar. També esdevé molt actiu en la
campanya de captació de diners per costejar el viatge d’en Dylan
a Tòquio. En segon lloc, hi ha en Kevin, un dels seus companys de
classe. En un principi aquest es mostra displicent amb l’èxit d’en
Dylan, però a partir d’un determinat moment fa un canvi: se li
adreça com a col·lega i l’ajuda a entrenar-se. La dinamització de

TORNAR A L’ÍNDEX
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les relacions humanes és precisament una de les grans qualitats
del joc. En Kevin passa de molestar contínuament en Dylan a
convertir-se en el seu principal animador.
Finalment, en Dylan viu l’experiència més intensa d’aquesta
aventura al llarg de la competició. El joc sempre acompanya
l’infant a desenvolupar-se com a persona, però el fet que sigui
competitiu empeny a en Dylan a aprendre a controlar les pors
i a buscar fórmules per resoldre els conflictes afectius que té
plantejats. A l’hora de jugar a guanyar i a perdre, com en l’esport,
s’estimula la superació personal dels infants amb l’experimentació de l’èxit i del fracàs, que són la base de l’autoconfiança. Com
que en Dylan es troba en un moment vital que necessita afirmar-se, el concurs li serveix d’estímul.
Lògicament el protagonista sent la pressió del repte enorme que
té al davant i el risc de la fallida. Aquí és on se li presenten les
dues cares d’aquest procés:
- D’una banda, l’ambició del triomfador personificada en el cregut d’en Jason, un nen obsessionat amb l’èxit i dominat pel pànic
al fracàs, la qual cosa li dóna un caràcter altiu i vanitós que l’aïlla
de l’entorn. És un nen que, en definitiva, no sap jugar perquè és
incapaç d’aprofitar els beneficis afectius, relacionals i comunicatius que el joc genera.
- En contraposició, en Dylan troba la Kimi, que personifica (fins i
tot exageradament) les millors qualitats de la saviesa femenina i
oriental, aplicades al joc. Ella li ensenya que, malgrat estar en una
competició, és més important “crear bellesa i causar sorpresa”
que no fer que l’avió arribi més lluny que els altres. Reforçat per
l’evident atracció que en Dylan sent per la Kimi, l’experiència del
concurs ajuda al nen a canalitzar les seves emocions (trencades
pel drama familiar), a autoafirmar-se i, en definitiva, a créixer.
No és casualitat que el llançament final de l’avió s’enlairi en el
record de la mare i aterri a les mans del pare.
Per acabar, esmentar que el tipus de joc que promou tota societat és reflex dels seus valors culturals. Hi ha països que potencien
els jocs físics, altres els d’atzar, altres els d’estratègia. Hi ha societats que estimulen el joc competitiu i altres els jocs educatius.
En centrar el fil narratiu en la competició, la pel·lícula transmet la
cultura de l’èxit pròpia de les civilitzacions occidentals i anglosaxones. A partir del moment que en Dylan coneix la contrincant
japonesa i traven una forta amistat, es relativitza la motivació de
la victòria en contraposició a la participació noble, pròpia de la
cultura japonesa i oriental.

TORNAR A L’ÍNDEX

Aspectes a treballar:
1. Comprendre la importància que
té el joc per a tots els infants del
món, sobretot quan és a l’aire lliure
i en contacte amb la natura.
2. Recuperar la papiroflèxia com
una forma de jugar que desperta
la imaginació i la creativitat, i que
serveix per desplegar molts aprenentatges.
3. Donar compte de la competició
basada en el joc com un espai de
relació entre infants i on conèixer
de primera mà tant l’èxit com el
fracàs, i també veure-la com una
oportunitat per promoure l’esforç,
la participació i el creixement personal.
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2.4. Qüestions a observar per a una millor
comprensió
Una joguina és un objecte fet expressament per jugar, per entretenir-se els infants. L’hàbit de la nostra societat industrial ens
pot fer pensar en objectes més o menys seriats però, atenent a
la definició, un petit avió fet amb un full de paper és tan objecte
per a jugar com un nino articulat o un cotxe amb piles. L’avió de
paper a més té l’encant de la construcció prèvia. La papiroflèxia,
l’art japonès de fer figuretes simplement plegant paper, és un joc
educatiu que desenvolupa la creativitat, però que també pot ser
utilitzat en exercicis de geometria.
Dissenyar i fer volar avions de paper és un joc universal. Un joc
simple, fàcil, assequible i que tant pot jugar-se sol com en grup,
sense distincions de gènere. Està poc normativitzat i això possibilita que els infants estableixin regles de joc pròpies en cada
cas. A més, és una activitat ideal per a realitzar a l’aire lliure, on
una bona volada deixa anar la imaginació sobre el flaire de la
natura. En aquest sentit, fer volar avions és tot el contrari dels
jocs digitals, on tot es dóna fet i l’infant s’aïlla del món natural
per tancar-se en un de virtual. No és casualitat que la pel·lícula
comenci amb el professor recollint els mòbils de l’alumnat a
l’inici de la classe.
Jugar a construir i fer volar avions és una activitat pròpiament
infantil que contribueix al desenvolupament de la personalitat
dels nens i les nenes, i fomenta múltiples aprenentatges. En
concret, es tracta d’un joc que estimula la creativitat (a l’hora de
fer les figuretes de paper), i també l’agilitat, la sincronia i la mobilitat (en el moment de l’enlairament). La construcció dels avions
també permet l’infant exercitar la seva imaginació (en decidir-ne
la forma i el disseny) i li estimula la intel·ligència (en l’aprenentatge de l’aerodinàmica, del fenomen físic del vol, etc.). També és
una excusa perfecta per observar la natura, en concret el vol dels
ocells i estudiar-lo; així com per endinsar-se en les raons de ser
dels invents i enginys de la humanitat.
La competició de llançament d’avions de paper promou la socialització entre infants, que aprenen a assumir regles i condicions.
En la franja dels 7 als 12 anys és quan es desenvolupa en l’infant
el gust per la competició en grup, amb la consegüent necessitat
d’organitzar-se. La competitivitat ben entesa és sana perquè
estimula l’esforç, la superació (pròpia i/o de la resta), la recerca de
l’èxit i l’acceptació el fracàs. Tots aquests són components molt
importants en l’autoestima de l’infant. La competència comporta
també un element de control de les emocions, fonamental per a
la maduració del caràcter de tot individu.
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2.5 Informacions d’interès sobre la pel·lícula
Aviones de papel és una pel·lícula bàsicament d’entreteniment,
la qual cosa condueix a uns esquemes narratius molt estandarditzats: disseny de personatges força arquetípics (nen molt bo,
pare poc comprensiu, rival antipàtic, nena ideal, avi trapella...),
estructura tradicional, desenllaç del tot previsible, situacions
tòpiques, etc.
El fet que sigui una producció australiana (país amb una indústria cinematogràfica poc desenvolupada malgrat la seva
potència econòmica) li dóna un evident to mimètic en relació a
les pel·lícules nord-americanes. La producció és correcta però el
director no ha tingut el talent suficient per elevar un guió d’ofici,
previsible i ple de tòpics. Això condueix la història a situacions
només versemblants en el marc d’una pel·lícula infantil.

AVIONES DE PAPEL
Robert Connolly

Els missatges de la importància de
tenir il·lusions, del valor de l’esforç
(solitari o en companyia) per a superar les dificultats (siguin emocionals
o d’objectius), de l’amistat, d’anar
més enllà dels plantejaments competitius, etc. són clars a Aviones de papel, molt a l’abast del públic infantil.

Precisament aquesta simplicitat de plantejament permet que
la pel·lícula sigui comprensible per als infants de l’edat del cicle
mitjà. Els missatges de la importància de tenir il·lusions, del valor
de l’esforç (solitari o en companyia) per a superar les dificultats
(siguin emocionals o d’objectius), de l’amistat, d’anar més enllà
dels plantejaments competitius, etc. hi són clars, molt a l’abast
del públic infantil.
L’error més gran de la pel·lícula rau en el desenllaç final. Si el
component competitiu es critica al llarg de la història a través
del personatge d’en Jason, obsessionat per la victòria, i la Kimi fa
veure a en Dylan que enviar l’avió més lluny no és el més important; acabar donant-li el gran premi al protagonista queda fora
de lloc. Només pot entendre’s aquest desenllaç com a transmissió de valors vinculats a l’èxit. En Dylan aconsegueix que el seu
avió faci un vol espectacular que meravella tothom i acabi en
mans del seu pare, però el film no en té prou. També el converteix en el nou campió mundial per exaltar l’audiència infantil, la
qual cosa treu sentit i valor formador a la història. Havent aconseguit el vol més bell i sobretot recuperat el seu pare: quin altre
premi necessita l’infant? Són els mals del cinema comercial.
Malgrat aquesta crítica, el guió va guanyar precisament el Premi
al Millor Guió Cinematogràfic de 2015, que atorga l’Australian
Academy of Cinema and Television Arts (AACTA). També va merèixer el Premi al Millor Film Infantil Australià de la Film Critics Circle
of Australia, i el Premi del Club de Joves Crítics Cinematogràfics
del Festival de Jerusalem.
Com a béns econòmics, la pel·lícula va recaptar més de 7 milions
de dòlars.
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3. PROPOSTA PEDAGÒGICA
3.1. Plantejament general
La seqüència didàctica que proposem al voltant de la pel·lícula
Aviones de papel es conforma de cinc moments educatius complementaris:
1. Activitat prèvia a l’aula (1 hora).
2. Anada al cinema per participar a la sessió de projecció.
3. Activitat de creació a l’aula (entre 1 hora i 6 hores, com a
màxim).
4. Acció de compartir al Blog les creacions de cada grup
classe.
5. Possibles interaccions de l’alumnat a casa, amb la comunitat educativa i l’entorn.

3.2. Per anar al cinema
Abans d’anar al cinema amb el vostre grup classe, us suggerim
portar a terme una activitat a l’aula d’una hora de durada. Us
proposem dos enfocaments per triar el que més us convingui o
bé idear-ne un altre:
1. Pluja d’idees i debat
L’activitat comença amb una pluja d’idees (20’) sobre les qüestions clau a treballar amb el film Aviones de papel.
En un primer moment, es recomana posar en comú els drets dels
nens i les nenes que explora la pel·lícula. Tot seguit, pot iniciar-se
una reflexió conjunta que permeti abordar algunes d’aquestes
quatre qüestions:
1. A què juguem quan estem en contacte amb la natura?
2. Quins tipus de joguines ens podem construir nosaltres
mateixos/es?
3. A quines competicions basades en el joc solem participar?
Quines experiències ens fan viure com a infants?
4. Quins jocs i quines activitats de lleure ens ajuden a créixer?
Per què?
Totes les aportacions anirà bé recollir-les a la pissarra, almenys
una de cada alumne/a, i procurar organitzar-les temàticament.
També és interessant adreçar l’alumnat a parlar-ne abans a casa i
així venir a classe amb alguna idea sobre els temes plantejats.
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En base a les idees recollides, es prepararà un debat amb el grup
classe subdividit en dos equips prou equilibrats (nens/nenes,
destresa en l’expressió, seguretat en un/a mateix/a, etc.). Abans
d’encetar el debat, anirà bé decidir conjuntament i apuntar a
la pissarra quin serà el primer tema a discutir de tot el que hagi
sortit a la pluja d’idees (5’).

Després de fer l’activitat escollida

Per començar, primer farà tres aportacions l’equip 1 i després
l’equip 2. A partir d’aquí ja s’obrirà el torn de paraules indistintament i es coordinarà per part del professorat. Per tancar-lo, cada
equip aportarà alguna cosa que ha après de l’altre equip (20’).

Al final de la sessió, el professorat

convé fer una reflexió de tancament.
Aquesta pot servir per estructurar
el contingut de l’aportació que farà
cada grup classe a la sala de cinema.
pot presentar la sinopsi i el tràiler del
film Aviones de papel.

En acabar l’activitat convé fer una reflexió de tancament que es
troba explicada en el punt 3 d’aquest apartat.
2. Debat i creació d’un joc de rols
L’activitat s’inicia amb una pluja d’idees sobre les concepcions
prèvies de l’alumnat al voltant d’alguns dels temes centrals de la
pel·lícula Aviones de papel:
1. Per què als infants de tot el món ens convé jugar a l’aire
lliure i en contacte amb la natura?
2. Què és la papiroflèxia o l’art de construir figures de paper?
Per a què la podem fer servir els nens i les nenes?
3. Què aprenem sobre nosaltres mateixos/es quan participem
en competicions basades en el joc?
S’aconsella anar recollint a la pissarra tot el que surti. Per exemple, va bé que ho faci un/a alumne/a diferent cada cop que s’obri
un tema. Cal apuntar almenys una aportació de cada alumne/a
(10’). Entre tot el que s’hagi recollit i encara amb el gran grup,
és convenient fer una pausa per reagrupar les aportacions per
temes (5’).
Tot seguit, arriba el moment d’organitzar el grup classe en cinc
o sis equips el més homogenis i adequats possible per al treball
conjunt. Cada subgrup tria un dels temes que hagi sortit de la
pluja d’idees i se centrarà a desenvolupar-lo (10’).
Quan cada equip té acordada la temàtica a treballar, el professorat els proposa que ara s’inventin un personatge (un nen o una
nena) que s’hi trobi immers. Han de fer-ho comptant amb idees
de tots i totes. Per crear cada personatge del joc de rols, primer
hauran de definir la seva situació i després establir a quin repte
s’enfronta. Per exemple: “La Maria es deleix per anar a (...) i jugar a
(...) però abans (...)”. D’aquesta manera cada subgrup definirà un
personatge i entre tots dissenyaran un joc de rols (20’).
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3. En acabar l’activitat
Després d’haver realitzat l’activitat escollida, convé fer una reflexió de tancament. Aquesta pot servir per estructurar el contingut
de l’aportació que farà cada grup classe a la sala de cinema. Per
tant, cal seleccionar dos portaveus, preferiblement un nen i una
nena (10’).

AVIONES DE PAPEL
Robert Connolly

L’objectiu tant d’una opció com
de l’altra és situar el context de la
pel·lícula i els drets a treballar, per
preparar l’anada al cinema entre tots
i totes.

Al final de la sessió, el professorat pot presentar la sinopsi i el
tràiler del film Aviones de papel (5’).
L’objectiu tant d’una opció com de l’altra és situar el context de
la pel·lícula i els drets a treballar, per preparar l’anada al cinema
entre tots i totes. Així mateix, és una bona oportunitat per extreure els elements clau que, en veu de dos portaveus, cada grup
classe aportarà a la posada en comú.

3.3. Del cinema a l’aula
Històries d’aprendre i créixer jugant
Després d’anar a veure el film, proposem portar a terme una activitat de creació a l’aula que es basa a subdividir el grup classe en
cinc equips de treball. Poden ser els mateixos de l’activitat prèvia
si s’ha optat per la segona opció. El punt de partida és que cada
subgrup triï i tracti algun aspecte dels drets dels infants que han
sortit reflectits a Aviones de papel:
1. Dret de tots els infants a gaudir del joc i del lleure.
2. Dret dels infants a viure les seves il•lusions i a desenvolupar-les en el seu temps de lleure.
3. Dret dels infants al lleure, al joc i a la participació en activitats culturals i artístiques.
Us suggerim que cada equip plasmi la defensa del tema escollit en una història inventada que es defineixi amb aportacions
de tots i totes. En un primer moment poden redactar-la però
després seria bo que la plasmin en un guió il·lustrat (storyboard)
o un ràdio-conte. Els guions il·lustrats constarien d’entre 5 i 8
dibuixos o fotografies que fins i tot es podrien muntar en un sol
document de presentació. Els ràdio-contes convindria interpretar-los a vàries veus i lliurar cadascun en un arxiu d’àudio per
separat.
En cas de l’opció gràfica, si és possible optar per un format digital, després resultarà més senzill compartir les creacions finals al
Blog, però sempre hi ha l’opció d’escanejar-les o fotografiar-les.
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Amb l’elaboració d’aquestes històries inventades en forma de
guió il·lustrat o ràdio-conte, s’ofereix a l’alumnat la possibilitat de
treballar de forma creativa els drets dels infants i el film, així com
aprofundir en el debat generat a l’aula abans d’anar al cinema i
també a la sala amb les aportacions de totes les escoles.
És possible desenvolupar aquesta activitat en una sola sessió
d’una hora de classe si prèviament s’organitzen els equips, es tria
quin aspecte dels drets proposats tracta cadascun i s’orienten
els temes amb les qüestions sorgides en el visionat del film i les
posades en comú prèvia i posterior. Aleshores es pot dedicar la
meitat de la sessió a què els cinc subgrups, en paral·lel, creïn i
redactin les històries inventades, i l’altra meitat a plasmar cada
relat en un guió il·lustrat o un ràdio-conte.
Ara bé, si és possible, recomanem que l’activitat de creació a
l’aula agafi un tractament més transversal al currículum i es
pugui desplegar en diverses sessions. La durada ideal és entre un
mínim de tres i un màxim de sis hores lectives. Així es dóna pes
als drets a treballar i l’anàlisi del film, la reflexió individual i col·
lectiva, l’elaboració i la posada en comú de les creacions en grup,
i la recollida de les idees que vagin sorgint al llarg del procés.
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Quadre resum: Del cinema a l’aula*
DDURADA

PROCEDIMENTS

CONTINGUTS

1 hora

Creació dels subgrups i distribució de
tasques. Proposta d’optar pel guió il·
lustrat o el ràdio-conte.

Tria i immersió de cada equip en el dret
dels infants a treballar. Diferències entre un
guió il·lustrat i un ràdio-conte.

1 hora

Treball per equips.
Pluja d’idees i presa de decisions per trobar
Reflexió per crear un punt de vista comú
un consens i inventar una història
sobre algun aspecte dels drets que surconjunta. Redacció d’una sinopsi de la
ten reflectits al film.
història per part de cada subgrup.

1 a 2 hores

Treball per equips per concebre i elaborar cada un dels guions il·lustrats o bé
dels ràdio-contes.

Definició de tot l’argument (vinyetes o diàlegs) de cada història en funció del suport
expressiu escollit.
Creació dels esbossos de cada guió il·
lustrat o primers assajos dels ràdio-contes.

1 a 2 hores

Es pot fer servir un programa informàtic
per organitzar la seqüència del guió
il·lustrat. Per gravar el ràdio-conte, es
poden utilitzar diferents suports, convè
tenir un arxiu d’àudio per a cada peça.

En el cas del guió il·lustrat, realitzar de 5 a
8 dibuixos o fotografies que conformin la
història. En el cas del ràdio-conte, darrers
assajos d’interpretació dels guions i enregistrament d’un equip darrere l’altre.

*Aquesta activitat es pot fer en una sola sessió, però es proposa un desplegament més minuciós per aprofundir en els drets a treballar a l’aula.
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3.4. De l’aula al món
Un cop realitzada l’activitat de creació a l’aula i enviats els resultats per publicar-los al Blog del Cicle de Cinema i Drets dels
Infants, us suggerim alguna petita acció per portar a terme en
col·laboració amb les famílies del vostre alumnat. L’objectiu és
connectar els aprenentatges i l’experiència viscuda amb la vida
quotidiana i la immersió en l’entorn.
1. Cercar i portar a classe fotografies o il·lustracions de situacions relatives als drets dels infants al voltant del joc.
2. Aportar un parell d’idees comentades a casa sobre quines
necessitats tenim els infants de la nostra edat per gaudir del
temps de lleure.
3. Compartir a l’aula contes de la biblioteca de casa relacionats amb la temàtica Créixer jugant.
Si és possible, us aconsellem que visiteu amb l’alumnat l’apartat
Creacions escolars del Blog i proposeu a les famílies entrar-hi. Hi
trobareu també els treballs de les altres escoles participants.

3.5. Recull de creacions escolars
Un cop finalitzada l’activitat creativa a l’aula, cada grup classe
ens farà arribar les creacions dels seus subgrups de treball per
email, Dropbox, WeTransfer o similar. Així anirem organitzant els
resultats aportats per part de cada escola i els compartirem al
Blog del Cicle de Cinema i Drets dels Infants.
Des de l’apartat Creacions escolars, podreu accedir tant als vostres treballs de creació com als de la resta d’escoles participants.
Per a qualsevol dubte, podeu contactar-nos a
teleduca@teleduca.org o bé al telèfon 93 450 98 26.

3.6. Qüestionari d’avaluació per al professorat
Quan ja hàgiu portat a terme amb l’alumnat totes les passes de
la seqüència didàctica plantejada, us farem arribar per correu
electrònic un qüestionari d’avaluació del Cicle de Cinema i Drets
dels Infants que podreu omplir directament en línia. Per a qualsevol dubte, podeu contactar-nos a teleduca@teleduca.org o bé
al telèfon 93 450 98 26.
Us agraïm la vostra col·laboració en acompanyar el treball reflexiu i creatiu dels drets dels infants als centres escolars i esperem
les vostres aportacions per anar millorant any rere any.
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4. MATERIAL COMPLEMENTARI
4.1. Enllaços d’interès
Podeu trobar més informació a:
- Blog del Cicle de Cinema i Drets dels Infants
- Web d’Infància de l’Ajuntament de Barcelona
Textos legislatius a Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona
(lectura fàcil):
- Declaració Universal dels Drets Humans
- Convenció sobre els Drets de l’Infant
- Carta de Ciutadania. Carta de drets i deures de Barcelona
Altres:
- Una escola amb drets
- Diccionari de jocs i joguines
- Joguina segura
- Jugar és un dret
- Observatorio del Juego Infantil
- Campionat Mundial d’Avions de Paper (Red Bull Paper Wings)
- ChikiWiki – Papiroflexia
- Papiroflexiamania.com

4.2. Bibliografia i filmografia
Bibliografia
- Diversos autors. (2013). Avions de paper. Barcelona: Estrella Polar
- Farran, E. (2017). Poca broma amb les vacances! Barcelona: Edicions
del Pirata
- Fernández Paz, A. (2001). En el cor del bosc. Barcelona: Barcanova
- Juanmiquel, M. A. (2006). Joan Bou i Esquella. Barcelona: Barcanova
- Roca, M. M. (2009). Em vols fer un favor? Barcelona: Barcanova
- Pitzorno, B. (1997). La casa de l’arbre. Barcelona: Barcanova
- Von Bredrow, W (2013). La Lola vola. Barcelona: Takatuka
Filmografia
- Cuerdas. Pedro Solís (dir.). Espanya, 2014
- El globus vermell. Albert Lamorisse (dir.). França, 1956
- El meu veí Totoro. Hayao Miyazaki (dir.). Japó, 1988
- El regalo. Jacob Frey (dir.). Alemanya, 2014
- La llave mágica. Frank Oz (dir.). EUA, 1995
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