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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 inte-
racció 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.

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 legisla-
ció actual: Convenció sobre els Drets de l’Infant, Llei dels drets
i les oportunitats en la infància i l’adolescència, i Carta de Ciuta-
dania. 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.

A 3r i 4t d’educació secundària agafem com a punt de partida la 
pel·lícula Los colores de la montaña. La història ens transporta 
a un petit poble de la selva colombiana on un grup de nens veu 
estroncada la il·lusió de jugar a futbol. Viurem les peripècies de 
la colla per recuperar la pilota després que, per accident, els hagi 
caigut en un camp minat. L’anhel de recuperar-la i tornar a jugar 
a futbol apareix, al llarg del film, com un desig gairebé inabas-
table per la situació de violència sostinguda i d’enfrontaments 
armats que rodeja la vida dels infants de La Pradera. 

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, comp-
tem 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.

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.

http://www.cinemadretsinfants.cat
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1. Competència social i ciutadana.

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

3. Competència d’aprendre a 
aprendre.

4. Competència digital.

5. Competència comunicativa lin-
güística i audiovisual.

6. Competència artística i cultural.

1.2. Competències bàsiques i relacions 
curriculars
 
1. Competència social i ciutadana

- Distinció i relació entre els drets individuals i drets col·lectius i 
entre els drets i deures, tot reconeixent el seu caràcter universal.
- Coneixement de la Declaració Universal dels Drets Humans i 
d’altres documents de caràcter fonamental i universal i presa de 
consciència de la seva necessitat i vigència.
- Reconeixement de la ciutadania en la seva dimensió individual 
i social. Conceptualització i anàlisi dels principis ètics que estan 
a la base dels drets, deures i llibertats de les persones i dels col-
lectius. Distinció entre normes jurídiques i morals i entre drets 
cívics i polítics.
- Localització i caracterització dels grans àmbits geopolítics i eco-
nòmics a nivell mundial. Identificació de les funcions d’algunes 
organitzacions internacionals.
- Identificació dels focus de conflicte en el món actual, tot 
relacionant les seves causes amb factors històrics. Valoració del 
diàleg i de la cooperació com a formes pacífiques de resolució 
de conflictes. Valoració de la funció de la memòria històrica en la 
construcció del futur.
- Anàlisi i rebuig de les causes que provoquen situacions de de-
sigualtat, discriminació, marginació i injustícia social en el món, 
incidint en la privació dels infants del dret a l’educació. 
· Anàlisi de les causes i conseqüències dels conflictes a nivell 
mundial. Identificació d’actituds i estratègies de construcció de la 
pau des del compromís de les actituds convivencials. 
- Identificació, anàlisi i rebuig de situacions d’incompliment dels 
drets humans a nivell local i global. Coneixement de mecanismes 
per combatre l’incompliment i la violació dels drets humans. 
Reflexió crítica sobre les garanties i límits dels drets i les llibertats.
- Conscienciació que cada persona organitza el món i expressa 
sentiments a partir de la seva llengua i cultura. Reflexió sobre els 
reptes d’una societat intercultural. 
- Valoració crítica dels prejudicis sexistes i discriminacions de 
gènere, en la nostra societat i en d’altres.

2. Competència d’autonomia, iniciativa personal i 
emprenedoria

- Valoració dels jocs i esports com a activitats d’oci i temps de lleure.
- Identificació de l’existència d’una consciència ètica, capaç 
d’orientar l’acció de manera lliure i racional i en el context de les 
llibertats i drets humans. Aplicació d’aquests principis amb una 
actitud responsable, solidària i cooperativa.
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pautes culturals i valors morals dels individus i les societats 
actuals. Reconeixement de la pluralitat i la diversitat, des del 
reconeixement de les llibertats i drets personals i col·lectius.

3. Competència d’aprendre a aprendre

- Desplegament d’una capacitat d’anàlisi i raonament que contri-
bueixi a aprendre a buscar, seleccionar i utilitzar la informació de
manera sistemàtica i crítica; i, alhora, a desenvolupar la capacitat
d’empatia per comprendre la diversitat existent en el món.
- Participació activa en el disseny d’alternatives a problemes quo-
tidians, socials i polítics, a través del treball cooperatiu i amb
una actitud dialogant.
- Identificació i rebuig de situacions d’incompliment dels drets 
humans i de la infància a nivell global, i anàlisi de la situació a
l’entorn proper, per mitjà de l’observació i la interpretació crítica
de la realitat.

4. Competència digital

- Desenvolupament de diverses habilitats tot usant distints su-
ports, incloent-hi la utilització de les TIC com a element essencial.
- Obtenció d’un bon domini de tots els llenguatges bàsics i de les 
seves pautes de descodificació, transferència i aplicació escaient.
- Cerca, obtenció, selecció, organització i interpretació, de forma 
crítica, de la informació relativa a situacions i conflictes de 
l’actualitat, tot analitzant-ne els antecedents històrics i establint 
relacions entre l’àmbit mundial i local.

5. Competència comunicativa lingüística i audiovisual

- Qüestionament i l’anàlisi crítica dels missatges audiovisuals de 
diferents mitjans de comunicació, per superar prejudicis i conso-
lidar el pensament propi.
- Adquisició de coneixements i habilitats per saber comunicar 
oralment, per escrit i amb els llenguatges audiovisuals.
- Presa de consciència que aprendre una llengua és també assu-
mir aquesta manera de veure el món i d’entendre les relacions 
que s’estableixen en ell.

6. Competència artística i cultural

- Anàlisi de films documentals o de ficció com a fonts històriques 
i llenguatges expressius que proporcionen diferents referents 
estètics i interpretacions de la realitat.
- Impuls de projectes artístics i creació col·lectiva de produccions 
visuals i audiovisuals de forma cooperativa i/o col·laborativa.
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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.

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 com-
prensió, 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 in-
tegral en el temps de lleure que els faciliti l’educació en els valors 

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.

http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/%5BPDF%5D%20Declaraci%C3%B3%20Universal%20de%20Drets%20Humans.pdf
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/pdf/docs/c3-dec-inf.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/%5BPDF%5D%20Convenci%C3%B3%20dels%20Drets%20dels%20Infants.pdf
https://www.parlament.cat/document/nom/TL115.pdf
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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.
2. El joc s’ha d’entendre com un element essencial del creixe-
ment 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 16. 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 acci-
ons a favor de la inclusió social.
3. Es reconeix el dret dels infants i de les persones joves a la pràc-
tica 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.

1.
 C

IC
LE

 d
E 

CI
N

Em
A

 I 
d

RE
Ts

 d
EL

s 
IN

FA
N

Ts

- 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).

http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/%5BPDF%5D%20Carta%20de%20Ciutadania.Carta%20de%20drets%20i%20deures%20de%20Barcelona.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/%5BPDF%5D%20Declaraci%C3%B3%20Universal%20dels%20Drets%20Humans%20Lectura%20F%C3%A0cil.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/%5BPDF%5D%20Declaraci%C3%B3%20Universal%20dels%20Drets%20Humans%20Lectura%20F%C3%A0cil.pdf
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/pdf/docs/c3-dec-inf-senz.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/%5BPDF%5D%20Convenci%C3%B3%20dels%20Drets%20dels%20Infants%20Lectura%20F%C3%A0cil.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/%5BPDF%5D%20Convenci%C3%B3%20dels%20Drets%20dels%20Infants%20Lectura%20F%C3%A0cil.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/%5BPDF%5D%20Carta%20de%20Ciutadania.%20Carta%20de%20drets%20i%20deures%20de%20Barcelona%20Lectura%20F%C3%A0cil.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/%5BPDF%5D%20Carta%20de%20Ciutadania.%20Carta%20de%20drets%20i%20deures%20de%20Barcelona%20Lectura%20F%C3%A0cil.pdf
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2. LA PEL·LÍCULA

2.1. Fitxa tècnica breu

Títol original: Los colores de la montaña
Direcció: Carlos César Arbeláez
Guió: Carlos César Arbeláez
Intèrprets: Hernán Mauricio Ocampo, Nolberto Sánchez, Genaro 
Aristizábal, Hernán Méndez, Natalia Cuéllar, Hernán Méndez, 
Carmen Torres, Ángela Patricia Ángel, Antonio Galeano, Félix 
Jaramillo, Dora Patricia Méndez, Elizabeth Aristizábal, Javier 
Cardona
País de producció: Colòmbia i Panamà
Any d’estrena: 2010
Durada: 88 minuts
Llargmetratge. VO amb subtítols en castellà

2.2. sinopsi de l’argument

En Manuel, de 9 anys, viu en un petit poble de la selva colombia-
na anomenat La Pradera i somia en convertir-se en un gran porter. 
Té una colla d’amics amb els quals juga cada dia a futbol en un 
prat dels voltants, però ho fan amb una pilota força vella. Es posa 
molt content quan el seu pare n’hi regala una de nova. 

Un dia en Manuel i els seus amics juguen, amb el baló recent 
estrenat, al camp de futbol que hi ha dalt d’un turonet. Un acci-
dent inesperat fa que la pilota els caigui fins a un marge i, quan 
són a punt d’anar-la a buscar, descobreixen que es tracta d’una 
zona minada. Malgrat el perill que suposa acostar-s’hi, en Manuel 
no està disposat a perdre el seu baló nou de trinca. Convenç als 
seus dos millors amics, en Julián i en Pocaluz, perquè l’ajudin a 
recuperar-lo. Així comença el periple per aconseguir abastar-lo.

Enmig d’aquesta aventura, els infants fan la seva vida amb certa 
normalitat i continuen compartint escola, estones i jocs. De mica 
en mica, el conflicte armat de Colòmbia (especialment cru a la re-
gió) acaba pertorbant cada cop més la vida dels habitants de La 
Pradera i també la quotidianitat del grup de nens protagonista. 
Escamots de guerrillers assetgen el pare d’en Manuel per a què 
lluiti al seu costat, cosa que l’home evita tant com pot. La por 
força la fugida constant dels habitants del poble, com la família 
d’en Pocaluz. En Manuel, que primer es mostra com un infant 
innocent i feliç, va percebent l’opressió ambiental i finalment es 
veurà directament afectat pel conflicte armat.

Tràiler (subtítols en anglès)

https://youtu.be/QKAHmOKNIqg
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2.3. Conflictes i personatges en relació als 
valors a treballar

La pel·lícula contraposa clarament el món dels infants i el de 
les persones adultes. Un món adult marcat pel conflicte bèl·lic 
subratlla encara més el contrast entre la crua realitat i la innocèn-
cia que regna en la vida dels infants. En Manuel i els seus amics 
viuen al marge de la confrontació armada. Malgrat la precarietat 
material de la seva existència, són relativament feliços, amb pre-
ocupacions similars a les de qualsevol infant del món: una pilota 
vella, la mandra d’estudiar, les malifetes entre ells, etc. També 
afronten problemes més particulars: els maltractaments per part 
del pare (en Julián), i la por a la malaltia i la mort (en Pocaluz). Tot 
i així, la seva vida transcorre entre el joc amb la colla, l’escola, la 
família i l’esplai a la natura.

Cal remarcar la importància que té jugar en grup a l’edat dels 
protagonistes del film (9-10 anys) i també en els anys següents. 
En aquest període, l’infant s’interessa pels esports de competició 
en grup, en els quals desenvolupa la capacitat d’organitzar-se. El 
futbol és paradigmàtic, perquè suposa la creació d’equips, l’es-
tabliment de posicions de joc, el reconeixement d’una jerarquia 
(a la pel·lícula el cap és en Manuel, perquè és l’amo de la pilota), 
etc. L’infant aprèn així a socialitzar-se, a relacionar-se i a cooperar 
amb els i les altres. Supera una fase egocèntrica per desenvolu-
par la comunicació, l’empatia, la rivalitat, etc., tenint en compte 
unes regles que ha d’aprendre a obeir en bé del grup. El joc 
permet el desenvolupament moral del nen i de la nena, ja que li 
suposa l’assimilació de normes de conducta.

La pel·lícula no s’entreté massa en els detalls del futbol, ni en els 
partits ni en la competició, sinó que se centra en l’objecte de joc, 
la pilota. La joguina és l’element clau en la socialització de la colla 
mentre poden fer-la servir per jugar-hi; i esdevé un símbol quan 
els queda presa en el camp minat. Inabastable i en un marge 
on ningú poc accedir, la bola es converteix en un símbol de la 
repressió del lleure i del joc, elements fonamentals per al des-
envolupament personal i social dels infants. Sense jugar, l’infant 
no pot créixer d’una manera sana perquè perd una via impor-
tant d’accés al món. Prohibir-li el joc és com prohibir-li la vida. 
A la pel·lícula, aquesta repressió és equivalent a la que viuen les 
persones adultes, immerses enmig d’un conflicte que els frustra 
l’existència. Ni tan sols volent ser neutrals les deixen viure en pau.

En lloc de créixer jugant, els infants de la pel·lícula ho faran a tra-
vés de la realitat més cruel, que els anirà convertint en víctimes. 
Pateixen el degoteig de desaparicions dels seus companys i com-
panyes de classe i de la mateixa mestra, que fugen del poble per 

La pel·lícula contraposa clarament el 

món dels infants i el de les persones 

adultes. Un món adult marcat pel 

conflicte bèl·lic subratlla encara més 

el contrast entre la crua realitat i la 

innocència que regna en la vida dels 

infants. En Manuel i els seus amics 

viuen al marge de la confrontació 

armada fins que els toca de prop. 
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LA temor. En Manuel descobreix la por arran d’una inspecció amb 
helicòpter que, de l’espant, li fa fer-se pipí a sobre. Al final el seu 
pare, que intenta mantenir-se neutral davant la insistència dels 
grups guerrillers, és víctima de l’altre bàndol, el paramilitar. En 
Julián desapareix també després de l’assassinat dels seus pares. I 
en Manuel acaba fugint amb la seva mare. Però ho fa abraçat a la 
pilota recuperada, com volent retenir la seva infantesa.

Altres aspectes a observar a la pel·lícula en relació al joc és l’afició 
d’en Manuel pel dibuix, molt pròpia dels infants d’aquesta edat. 
En Manuel gaudeix dibuixant perquè li serveix per expressar 
l’amor que sent pel paisatge on viu, un entorn en pau des de la 
seva mirada innocent. També cal ressaltar el fet que en Julián 
és un nen a qui el seu pare fa treballar en feines de casa, amb la 
qual cosa coarta el seu temps de lleure. Finalment, cal esmentar 
que tota l’activitat de lleure dels infants es dóna sempre al camp, 
en plena natura. Es tracta d’una experiència molt enriquidora 
per als infants que malauradament és difícil de compartir des del 
nostre sistema de vida urbà.

2.4. Qüestions a observar per a una millor 
comprensió

En el rerefons de la història que conta la pel·lícula Los colores 
de la montaña hi ha el conflicte armat real que pateix Colòmbia 
des de fa més de 50 anys. Tot i que actualment es troba en fase 
de solució, l’any de producció del film (2010) encara no havien 
reeixit les negociacions per deposar les armes. El 26 de setembre 
de 2016 va tenir lloc la signatura formal de l’acord de pau entre 
el govern de Colòmbia i la guerrilla de les FARC-EP, anunciat des-
prés de quatre anys de mediació.

Es tracta d’una pel·lícula que no té voluntat de construir un relat 
polític i no entra en el detall del conflicte colombià. Decideix ni tan 
sols donar nom als grups enfrontats i no discutir sobre els posici-
onaments dels uns i els altres. Però ofereix una bona excusa per 
conèixer alguns detalls d’un tema encara recorrent a l’actualitat.

El conflicte armat de Colòmbia es va iniciar cap al 1960 i arriba 
fins als nostres dies. En un país amb una tradició política inesta-
ble, una estructura d’Estat molt dèbil (on la geografia propiciava 
l’autogestió de les regions) i força moviments camperols i revo-
lucionaris, la confrontació entre uns governs centrals autoritaris i 
els moviments d’esquerra va ser una constant al llarg de tot el se-
gle XX. Altres causes d’aquest conflicte armat cal buscar-les en la 
persecució ideològica de la població (a la dècada dels 60 els EUA 
exportaven a tot Amèrica Llatina la fòbia anticomunista per tal 

En lloc de créixer jugant, els infants 

de la pel·lícula ho faran a través de 

la realitat més cruel, que els anirà 

convertint en víctimes. Pateixen el 

degoteig de desaparicions dels seus 

companys i companyes de classe i 

de la mateixa mestra, que fugen del 

poble per temor. 
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d’evitar el contagi de la revolució cubana), i també en el con-
trol de les terres. La situació de guerra encoberta que ha viscut 
Colòmbia ha provocat uns 7 milions de persones desplaçades. Es  
tracta de població que ha hagut d’abandonar les seves terres de 
manera forçosa perquè, en molts casos, han estat ocupades per 
companyies d’explotació minera i agrícola. Aquesta realitat surt a 
la pel·lícula.

El 1965 es funden les FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia). En la mateixa època es constitueixen també l’ELN 
(Ejército de Liberación Nacional) i l’EPL (Ejército Popular de Libera-
ción), totes elles guerrilles d’ideologia comunista i influïdes per 
la revolució cubana. A la dècada dels 80, el conflicte es complica 
amb l’aparició en escena del narcotràfic. Del tràfic d’estupefaents 
se n’aprofiten també les milícies armades, però tota la màfia que 
això genera es troba sobretot a l’origen dels grups paramilitars. 
Al llarg de més de tres dècades, aquests s’han enfrontat a les 
forces armades d’esquerra i han expandit el terror entre la gent 
del camp. El 1997 diversos d’aquests grups paramilitars es fonen 
en les UAC (Autodefensas Unidas de Colombia), que s’enfronten a 
les guerrilles amb una sagnant contundència. A aquest quadre 
bèl·lic, cal afegir-hi l’exèrcit colombià intentant dominar les parts, 
però amb una decantació força evident, en molts casos, cap als 
grups paramilitars.

La solució al conflicte s’ha considerat sempre complicada per-
què, a més de la dificultat que comporta reduir grups armats 
en zones geogràfiques abruptes, hi ha el factor del narcotràfic. 
A Colòmbia és una indústria potentíssima que involucra molts 
agents, nacionals i internacionals. Ara bé, en la confrontació que 
viu el país, planeja també una factor polític important: la incapa-
citat dels diferents governs de solucionar problemes de caràcter 
social com l’atur, la desigualtat econòmica, la injustícia social, la 
corrupció, etc. Un aspecte d’aquest dèficit de gestió política es 
veu en la pel·lícula, que mostra una població indefensa aban-
donada a la seva sort. Els habitants de La Pradera no reben la 
més mínima protecció enfront de la violència dominant, que no 
respecta ni tan sols la seva voluntat de neutralitat.

En els darrers anys, organitzacions no governamentals i mo-
viments activistes han aconseguit que l’Estat declari zones 
geogràfiques com a Espais Humanitaris (o Comunitats de Pau). 
La funció d’aquesta figura és que la legislació protegeixi el caràc-
ter neutral de les poblacions que així ho manifesten. Però massa 
sovint acaba essent una condició que no és respectada pels 
diferents bàndols armats.

Després de l’intent  de fer avançar diversos processos de negociació

2.
 L

A
 P

EL
·L

ÍC
U

LA



12Cicle de Cinema 
i Drets dels Infants //TORNAR A L’ÍNdEX

Guia didàctica
3r i 4t d’educació secundària LOs COLOREs dE LA mONTAñA

Carlos  César Arbeláez

entre el govern i la guerrilla, només es va aconseguir tirar en-
davant l’iniciat el 2012. Aquest va donar pas a l’acord de pau de 
2016 entre el govern de Colòmbia i la guerrilla de les FARC-EP. 
La població colombiana es va pronunciar en un plebiscit sobre 
aquest acord de pau, i el va guanyar el no per un estret marge de 
60.000 vots. La divisió del país es va fer palesa. Una gran part de 
les regions rurals colpejades pel conflicte va avalar el text. 

Malgrat el resultat del plebiscit, la guerrilla de les FARC-EP ha 
donat continuïtat al procés de deposar les armes i també de 
reconvertir-se en partit polític. En canvi, els grups paramilitars 
han acordat una deposició parcial d’armes i molts d’ells continu-
en encara actius terroritzant comunitats rurals i assassinant líders 
d’esquerra i defensors dels drets humans.

El conflicte colombià està considerat el més llarg de la història 
contemporània: 52 anys. S’atribueixen abusos contra els drets 
humans tant als grups paramilitars com a les FARC-EP.  El conflic-
te ha causat uns 8 milions de víctimes, entre les quals destaquen:
- 7 milions de persones desplaçades de forma forçosa
- 268.000 homicidis
- 46.000 persones desaparegudes de forma forçosa
- 30.000 persones fetes rehens
- 10.000 persones torturades
- 11.000 víctimes de mines terrestres
- 80 persones defensores dels DDHH, líders socials i comunitàries 
assassinades, tan sols el 2016.

El procés de negociació iniciat el 

2012 va donar pas a l’acord de pau 

de 2016 entre el govern de Colòmbia 

i la guerrilla de les FARC-EP. La po-

blació colombiana es va pronunciar 

en un plebiscit sobre aquest acord de 

pau, i el va guanyar el “no” per un es-

tret marge de 60.000 vots. La divisió 

del país es va fer palesa. 
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LA El director Carlos César Arbeláez no 

tenia intenció de fer un film polític, 

però la realitat del país es va acabar 

imposant en el relat. Va rodar la 

pel·lícula amb gent del propi indret 

(Jardín, de la província d’Antioquia) 

per generar més empatia amb la si-

tuació real que vivien. Només el pare 

i la mestra d’en Manuel són un actor i 

una actriu professionals.

2.5 Informacions d’interès sobre la pel·lícula

El director de Los colores de la montaña, Carlos César Arbeláez, 
es va formar com a cineasta a Colòmbia, el seu país, però també 
a Cuba i Argentina. Experimentat en el documental i el curt-
metratge, aquest és el seu primer llargmetratge. Amb aquesta 
pel·lícula va obtenir el premi al millor nou realitzador del Festi-
val Internacional de Cinema de San Sebastià, entre molts altres 
premis com ara: millor òpera prima i millor guió al Festival de Cine 
Latino de Los Ángeles; millor pel·lícula al Festival Internacional de 
Cinema de Viña del Mar (Xile); gran premi del jurat al Festival de 
Cine Español y Latinoamericano (França); i el premi Luis Buñuel a 
la millor pel·lícula iberoamericana atorgat per EGEDA i la FIPCA. 
Los colores de la montaña també va ser la candidata colombia-
na als Òscar com a millor pel·lícula estrangera el 2012.

El director Carlos César Arbeláez no tenia intenció de fer un film 
polític, però la realitat del país es va acabar imposant en el relat. 
Va rodar la pel·lícula amb gent del propi indret (Jardín, de la pro-
víncia d’Antioquia) per generar més empatia amb la situació real 
que vivien. Només el pare i la mestra d’en Manuel són un actor i 
una actriu professionals.

El punt de vista infantil li serveix per exagerar el contrast amb 
l’absurd del món adult, així com per evitar la violència. Cal res-
saltar que aquesta és poc explícita a la pel·lícula. Busca, en canvi, 
la veritat poètica de la infantesa. En aquest sentit, la pel·lícula té 
una forta influència de la iraniana El color del paraíso, de Majid 
Majidi, que es va programar per a cicle superior al Cicle de Cine-
ma i Drets dels Infants de 2015-16.
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3. PROPOsTA PEdAGÒGICA

3.1. Plantejament general 

La seqüència didàctica que proposem al voltant de la pel·lícula 
Los colores de la montaña es conforma de cinc moments educa-
tius 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 comuni-
tat 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 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 Los colores de la montaña:

1. Quins avantatges té jugar a l’aire lliure i en contacte amb la 
natura?
2. Què ens aporta la pràctica de l’esport?
3. Quines situacions externes impedeixen jugar als infants?
4. Què significa viure sense accés al joc, l’esport i les activitats 
de lleure que ens ajuden a créixer i a desenvolupar-nos? 

S’aconsella anar recollint a la pissarra tot el que surti. Per exem-
ple, 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 equitatius possible per a facilitar el treball 
conjunt. 

1. Quins avantatges té jugar a l’aire 
lliure i en contacte amb la natura? 

2. Què ens aporta la pràctica de 
l’esport? 

3. Quines situacions externes impe-
deixen jugar als infants?

4. Què significa viure sense accés al 
joc, l’esport i les activitats de lleure 
que ens ajuden a créixer i a desen-
volupar-nos?

http://www.cinemadretsinfants.cat
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es i se centrarà a desenvolupar-lo (10’). Quan cada equip té clar 
quina temàtica vol treballar, el professorat els proposa que ara 
s’inventin un personatge (un noi o una noia) que es trobi immers 
en el tema triat. 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. 
D’aquesta manera cada subgrup elaborarà la situació d’un perso-
natge i entre tots i totes dissenyaran un joc de rols (20’).

En acabar l’activitat convé fer una reflexió de tancament que es 
troba explicada en el punt 3 d’aquest apartat.
 
2. Dinàmica de frases provocadores

Es tracta d’una dinàmica basada en l’acció i el moviment dels i les 
participants que serveix per motivar la reflexió sobre les qües-
tions plantejades. Cal disposar d’un espai lliure d’obstacles per 
facilitar la mobilitat, dues cartolines grans penjades als dos ex-
trems de l’espai (una diu 100% d’acord i l’altra 100% en desacord), 
i les frases provocadores apuntades en cartolines per separat.

Com a frases provocadores al voltant de la pel·lícula Los colores 
de la montaña, us proposem:
 

1. A mi ja no em cal jugar a la natura. Sóc massa gran.
2. Practicar un esport i fer competicions és un pal. 
3. Les noies no senten la mateixa passió que els nois per jugar 
a futbol. 
4. A l’institut no es porta jugar al pati. És de criatures.

Però també en podeu fer servir només tres o aportar-ne alguna 
altra i canviar-la. Per començar la sessió, el professorat fa una pre-
sentació de la dinàmica i contextualitza la pel·lícula Los colores 
de la montaña (5’). 

Tothom està aixecat, el/la professor/a procedeix a llegir i mos-
trar la primera frase provocadora, i l’alumnat se situa a l’espai 
seguint l’eix: estic 100% d’acord o estic 100% en desacord. És 
possible que hi hagi alumnes que estiguin parcialment d’acord, 
llavors s’hauran de situar pel mig, cadascú en funció del seu 
grau d’acord o desacord. Quan tothom ha trobat el seu lloc en 
base a la primera frase, comença el debat: qui s’hagi posicionat 
en contra ha d’intentar convèncer l’alumnat a favor i viceversa. 
També convé que prenguin la paraula els i les alumnes situats al 
mig (10’).

1. A mi ja no em cal jugar a la 
natura. Sóc massa gran.
 
2. Practicar un esport i fer compe-
ticions és un pal.

3. Les noies no senten la mateixa 
passió que els nois per jugar a 
futbol.

4. A l’institut no es porta jugar al 
pati. És de criatures.

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.
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ció general (nombre i percentatges aproximats de la situació de 
l’alumnat) com també les opinions que surten durant el debat. 
Abans de passar a la següent, es recomana fer un resum en un 
minut del debat generat.

És important dedicar uns 12’ minuts a cada frase provocadora, 
des de l’enunciat fins a les conclusions passant per la disposició 
de l’alumnat en l’espai i el debat. Això vol dir una dedicació total 
de 48’ per a totes quatre. Si no es disposa d’aquest temps, es 
poden escollir tres de les frases.
 
3. En acabar l’activitat

Després de fer 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 noi i una noia 
(10’).

Al final de la sessió, el professorat pot presentar la sinopsi i el 
tràiler del film Los colores de la montaña (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 cine-
ma entre tots i totes. Així mateix, és una bona oportunitat per 
extreure els elements claus que, en veu de dos portaveus, cada 
grup classe aportarà a la posada en comú. 

3.3. del cinema a l’aula

Jugar encara és indispensable!

Després d’anar a veure la pel·lícula, proposem portar a terme 
una activitat de creació a l’aula que es basa a subdividir el grup 
classe en quatre equips de treball. El punt de partida és que cada 
subgrup triï i tracti algun aspecte dels drets dels infants que han 
sortit reflectits a Los colores de la montaña:

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 desenvolu-
par-les en el seu temps de lleure.
3. Dret dels infants al lleure, al joc i a la participació en activi-
tats culturals i artístiques.

Us suggerim que cada equip acabi plasmant la defensa del seu 
tema en forma d’espot de campanya de sensibilització, que podria 
concretar-se en un cartell, una peça d’àudio o un vídeo.

Després de fer 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. 

Al final de la sessió, el professorat 

pot presentar la sinopsi i el tràiler del 

film Los colores de la montaña. 

https://youtu.be/QKAHmOKNIqg
https://youtu.be/QKAHmOKNIqg
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la pel·lícula Los colores de la montaña a possibles situacions que 
vulguin reflectir en la seva creació final. Tot seguit, cada equip fa 
una immersió en el significat del/s aspecte/s triat/s dels drets dels 
infants al joc i al lleure: pensa i defineix un eslògan de campanya 
per defensar-lo/s. Un cop acotat l’eslògan, arriba el moment d’es-
collir amb quin format treballar la campanya: cartell, peça d’àudio 
o vídeo. 

Per als cartells, es pot fer servir un full DIN-A3 o bé una cartolina. 
Després caldrà fotografiar-los o bé escanejar-los abans de com-
partir-los al Blog. Els cartells es poden treballar amb la tècnica 
plàstica que es consideri més adient. En el cas de les peces d’àudio 
o els vídeos, es recomana fer servir un dispositiu mòbil accessible 
(telèfon, tauleta, càmera, etc.). La gravació anirà bé plantejar-la en 
fals directe (tot seguit) o bé gravant fent servir la pausa. 

Per publicar-les al Blog, es pot triar entre enviar per separat les 
campanyes de sensibilització dels equips de cada grup classe o bé 
ajuntar-les totes en una sola presentació en format digital.

És possible desenvolupar aquesta activitat en una sola sessió 
d’una hora de classe si prèviament s’organitzen els equips, es tria 
quina temàtica tracta cadascun i s’orienten els temes amb les 
qüestions sorgides en el visionat del film i la posada en comú. 
Aleshores es pot dedicar la meitat de la sessió a què els quatre 
subgrups dissenyin les campanyes de sensibilització i l’altra 
meitat a realitzar cada una de les creacions, bé sigui en forma de 
cartell, peça d’àudio o vídeo.

Si es pot organitzar, recomanem que l’activitat de creació a l’aula 
agafi un tractament més transversal al currículum i es pugui des-
plegar 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’ela-
boració i posada en comú de les creacions en grup, i la recollida 
d’idees al llarg del procés.

http://www.cinemadretsinfants.cat
http://www.cinemadretsinfants.cat
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ddURAdA PROCEdImENTs CONTINGUTs

1 hora
Creació dels subgrups i distribució de 

tasques. Explicació de l’activitat de crea-
ció d’una campanya de sensibilització.

Cada grup tria el tema que vol explorar i 
relaciona les escenes de la pel·lícula amb 

les situacions o qüestions a tractar.

1 hora
Treball per equips. Reflexió per crear un 
punt de vista sobre el tema escollit. Tria 

del format de la campanya.

Pluja d’idees i elaboració de l’eslògan. Pros 
i contres de cada possible format: cartell, 

peça d’àudio o vídeo.

1 a 2 hores

Treball per equips per concebre l’eslò-
gan i definir el format final de l’espot 
de campanya (cartell, peça d’àudio o 

vídeo).

Definició i disseny de l’eslògan definitiu i 
també de la producció final de la campanya 

de sensibilització.

1 a 2 hores

Treball per equips per elaborar l’espot 
de la campanya de sensibilització dis-

senyada. Presentació de cada creació al 
grup classe.

Realització del cartell, la peça d’àudio o el 
vídeo que plasma la campanya. Preparació 

de cada presentació.

*Aquesta activitat es pot fer en una sola sessió, però es proposa un desplegament més minuciós per aprofun-
dir en els drets a treballar a l’aula. 
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QUAdRE REsUm: dEL CINEmA 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 re-
sultats 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 situaci-
ons relatives als drets dels infants al voltant del joc.
2. Aportar un parell d’idees comentades a casa sobre quines
necessitats tenim els nois i les noies de la nostra edat per 
gaudir del temps de lleure.
3. Compartir a l’aula llibres 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 vos-
tres treballs de creació com als de la resta d’escoles participants. 
Per a qualsevol dubte, podeu contactar-nos al correu electrònic 
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 qual-
sevol dubte, podeu contactar-nos al correu electrònic teleduca@
teleduca.org o bé al telèfon 93 450 98 26.

Us agraïm la vostra col·laboració en acompanyar el treball refle-
xiu i creatiu dels drets dels infants als centres escolars i esperem 
les vostres aportacions per anar millorant any rere any.
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1. Cercar i portar a classe fotogra-
fies o il·lustracions de situacions 
relatives als drets dels infants al 
voltant del joc.

2. Aportar un parell d’idees co-
mentades a casa sobre quines 
necessitats tenim els nois i les noies 
de la nostra edat per gaudir del
temps de lleure.

3. Compartir a l’aula llibres de la 
biblioteca de casa relacionats amb 
la temàtica Créixer jugant. 

http://www.cinemadretsinfants.cat
http://www.cinemadretsinfants.cat
http://www.cinemadretsinfants.cat/creacions-escolars/
http://www.cinemadretsinfants.cat
http://www.cinemadretsinfants.cat/creacions-escolars/
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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
- Teorías sobre el juego y su influencia en el desarrollo infantil
- Conflicto armado interno en Colombia
- Colòmbia: mig segle de conflicte
- Contes de por i treball per la pau a Colòmbia
- Tras escena de Los colores de la montaña
- Dentro de un campamento de las FARC en Colombia

4.2. Bibliografia i filmografia

Bibliografia

- Anguera, M. (2005): La història d’en Robert. Barcelona: La Galera.
- Benavente, J. (2005). Història d’amor a Sarajevo. Barcelona: Columna
- Domènech, S. (2017). La guerra amb ulls d’infant. Maçanet de la 
Selva: Gregal
- Gallaz, Ch. (1987). Rosa blanca. Salamanca: Lóguez
- Sendak, M. (2017). La finestra d’en Kenny. Barcelona: Kalandraka

Filmografia

- Adiós, muchachos. Louis Malle (dir.). França, 1987
- El color del paraíso. Majid Majidi (dir). Iran, 1999
- Jouets. Grant Munro (dir.). Canadà, 1966
- Voces inocentes. Luis Mandoki (dir.). Mèxic, EUA i Puerto Rico, 2004

Guia realitzada per David Campillo, 
Lina Edo, Carme Mayugo i Oriol 
Porta

teleduca@teleduca.org
93 4509826

http://www.cinemadretsinfants.cat
http://w110.bcn.cat/portal/site/Infancia/menuitem.80aed6419f91a26c86e086e0a2ef8a0c/ciclecinecat.html
http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/%5BPDF%5D%20Declaraci%C3%B3%20Universal%20dels%20Drets%20Humans%20Lectura%20F%C3%A0cil.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/%5BPDF%5D%20Convenci%C3%B3%20dels%20Drets%20dels%20Infants.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/%5BPDF%5D%20Carta%20de%20Ciutadania.Carta%20de%20drets%20i%20deures%20de%20Barcelona.pdf
http://escolaambdrets.enredate.org/
http://www.termcat.cat/es/Diccionaris_En_Linia/4/Fitxes/catal%C3%A0/C/
http://joguinasegura.coop/ca/
https://jugaresunderecho.org/ca
http://www.observatoriodeljuego.es/
http://eljuegoinfantilcc.blogspot.com.es/p/teorias-del-juego.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto_armado_interno_en_Colombia
http://www.sapiens.cat/ca/notices/2012/04/colombia-mig-segle-de-conflicte-1913.php
https://directa.cat/contes-de-por-treball-pau-colombia
https://youtu.be/lLzDnyZpgEM
https://youtu.be/6ekpZ0RCrs4
https://youtu.be/2DXJK9D21h0
https://youtu.be/3_RvGYkUhEk
https://www.onf.ca/film/jouets/
https://youtu.be/oMUQG-zM1ho

