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1. CICLE DE CINEMA DELS DRETS DELS INFANTS
1.1. Propòsit i enfocament
Els drets dels infants apel·len a respectar els trets diferencials dels
nens i les nenes en totes i cada una de les diversitats. Posen en
valor la cerca constant d’una coexistència harmònica entre totes
les persones i comunitats, fent èmfasi en els infants. Aquest curs
el Cicle de Cinema dels Drets dels Infants (CCDI) porta per lema
A Barcelona convivim en la diversitat, amb la idea d’abordar
com la cura i el respecte fan possible una ciutat més rica, plural i
humana. Volem motivar el debat i la reflexió sobre la diversitat i
el dret a la diferència, per evitar tot tipus d’actituds i de comportaments basats en el rebuig i la discriminació.

Oferim recursos per treballar a l’aula
els drets dels infants relacionats amb
la convivència en la diversitat. Volem
motivar el debat i la reflexió sobre
el dret a la diferència, per evitar les
actituds de rebuig i de discriminació.

En l’edició 2018-19 del CCDI oferim recursos per treballar a l’aula
els drets dels infants relacionats amb la convivència en la diversitat. Ho fem partint de la legislació actual: Declaració Universal
dels Drets Humans, Convenció sobre els Drets de l’Infant i Carta
de Ciutadania. Carta de drets i deures de Barcelona. Apuntarem
quins elements ens ajuden a fer de Barcelona una ciutat oberta a
la convivència i al respecte de les diversitats.
El film de cicle inicial és El bosc de Haquivaqui, un lloc deliciós
on els animalons fan la seva vida, però amb la preocupació que
no se’ls mengin. El dia que l’eriçó Horaci intenta cruspir-se l’àvia
del ratolí Morten, aquest redacta una llei per a què tots els habitants del bosc s’ajudin i es respectin. La protecció dels més petits
es converteix en una bonica al·legoria dels drets dels infants.
A més, el relat mostra el goig de resoldre els problemes en comú,
i com tothom és clau per cobrir les necessitats de la comunitat.
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
- Identificació de les característiques i comportaments d’animals
i plantes per adaptar-se al medi.
- Descoberta de les formes d’organització de l’escola i de l’entorn
proper, valorant la importància de la convivència. Reconeixement dels drets i deures de les persones del grup, així com la
importància del diàleg en la resolució de conflictes.
2. Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria
- Descoberta i identificació dels elements característics de l’entorn, els serveis i els espais comuns, valorant la responsabilitat
personal en el seu ús.
- Desenvolupament d’actituds personals com la responsabilitat,
l’autoestima, la creativitat, l’autocrítica i el control emocional.
- Reconeixement de la importància de la participació i coresponsabilitat en les tasques de la vida quotidiana, superant
estereotips sexistes.
3. Competència d’aprendre a aprendre
- Capacitat d’emprendre, organitzar i conduir un aprenentatge
individual o en grup.
- Exploració d’algun aspecte de l’entorn a partir d’una qüestió
rellevant, mitjançant el treball cooperatiu.
- Aprenentatge a ser i a pensar de manera autònoma, a actuar de
forma coherent, a conviure i a ser ciutadans i ciutadanes en un
món global.
- Expressió raonada de sensacions personals i respecte davant les
opinions dels altres
4. Competència digital
- Adquisició progressiva d’habilitats per interactuar amb normalitat en la societat digital.
- Familiarització amb les funcions bàsiques dels instruments i
aplicacions digitals per al tractament de la informació i la creació
artística.
- Presa de consciència d’hàbits d’ús saludable de la tecnologia
per actuar de forma crítica, prudent i responsable.
- Immersió en el treball d’investigació cooperatiu a partir de l’experimentació i ús de diferents fonts d’informació i les TIC.

TORNAR A L’ÍNDEX

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 lingüística i audiovisual.
6. Competència artística i cultural.

Cicle de Cinema dels
Drets dels Infants

// 4

1. CICLE DE CINEMA DELS DRETS DELS INFANTS

Guia
didàctica
Cicle inicial d’educació primària

El bosc de haquivaqui
Rasmus A. Sivertsen

5. Competència comunicativa lingüística i audiovisual
- Aprofundiment en la reproducció i creació de textos orals
fomentant el llenguatge no verbal, paraverval i la comunicació
audiovisual.
- Comprensió de relats audiovisuals com a representació de la
realitat, per tal de començar a diferenciar el món real i la seva
representació audiovisual.
- Comprensió dels elements fonamentals d’un relat audiovisual
(personatges, espais, accions).
6. Competència artística i cultural
- Expressió oral d’idees, emocions i experiències, que desvetllen
les manifestacions artístiques i culturals per promoure la comprensió crítica.
- Interpretació de cantarelles, cançons a una veu amb acompanyament o sense, i danses tradicionals catalanes, d’altres cultures
i d’autor, desenvolupant la tècnica vocal, instrumental i corporal.
- Foment de l’experimentació de diferents llenguatges artístics a
l’aula, avançant amb confiança i satisfacció en els processos de
producció.
- Elaboració de creacions a partir 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.
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1.3. Drets a treballar
1. Dret de tots els infants que els sigui reconeguda i respectada
la seva individualitat.
2. Dret dels infants a la protecció contra qualsevol pràctica de
discriminació, en especial les que posin en perill la seva integritat.
3. Dret dels infants a participar en qualsevol procediment administratiu i legislatiu que els afecti.

1.4. Marc legal relacionat
Declaració dels Drets de l’Infant
Principi 1. L’infant gaudirà de tots els drets enunciats en aquesta Declaració. Aquests drets seran reconeguts a tots els infants
sense excepció de cap mena o discriminació per motius d’ètnia,
de sexe, de llengua, de religió, d’opinió política o altres opinions,
d’origen nacional o social, de naixença o de qualsevol altra situació, ja sigui del mateix infant o de la seva família.
Convenció sobre els Drets de l’Infant
Article 2. 1. Els estats membres han de respectar els drets enunciats en aquesta Convenció i assegurar-los a tots els infants sota la
seva jurisdicció sense cap mena de discriminació (...) per qualsevol (...) condició de l’infant o de la seva família.
Article 2. 2. Els estats membres prendran totes les mesures
adequades per assegurar que l’infant estigui protegit contra
tota classe de discriminació o càstig per mor de la condició, les
activitats, les opinions expressades o les creences d’ell o de la
seva família.
Article 12. 1. Els estats membres han d’assegurar a l’infant amb
capacitat de formar un judici propi el dret a manifestar la seva
opinió en tots els afers que l’afectin. Les opinions de l’infant han
de ser tingudes en compte segons la seva edat i maduresa.
Article 12. 2. Amb aquesta finalitat, l’infant ha de tenir especialment l’oportunitat de ser escoltat en qualsevol procediment
judicial o administratiu que l’afecti, bé directament, bé per mitjà
d’un representant o d’una institució adequada, d’acord amb les
normes de procediment de la legislació.
Article 15. 1. Els estats membres reconeixen els drets de l’infant
a la llibertat d’associació i a la llibertat de reunió pacífica.
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Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
Article 5. L’interès superior de l’infant o l’adolescent
1. L’interès superior de l’infant o l’adolescent ha d’ésser el principi
inspirador i fonamentador de les actuacions públiques.
2. Les normes i les polítiques públiques han d’ésser avaluades
des de la perspectiva dels infants i els adolescents, per garantir
que inclouen els objectius i les accions pertinents adreçats a
satisfer l’interès superior d’aquestes persones. Els infants i els
adolescents han de participar activament en aquesta avaluació.
4. Per a determinar l’interès superior de l’infant o l’adolescent se
n’han d’atendre les necessitats i els drets, i s’ha de tenir en compte la
seva opinió, els seus anhels i aspiracions, i també la seva individualitat dins el marc familiar i social.
Article 6. Desenvolupament de les potencialitats personals
La criança i la formació dels infants i els adolescents ha de garantir-ne el desenvolupament físic, mental, espiritual, moral i social,
d’una manera lliure, integral i harmònica, i ha de potenciar en tot
moment llurs capacitats educatives i d’aprenentatge, i procurar-los el benestar físic, psicològic i social.
Article 11. Ciutadania activa
1. Els poders públics han de promoure el dret dels infants i els
adolescents a participar activament en la construcció d’una societat més justa, solidària i democràtica.
2. Els poders públics han de fomentar la solidaritat i la sensibilitat
social per tal que s’incrementi la participació social dels infants (...).
Article 34. Dret de participació
1. Els infants i els adolescents tenen el dret de participar plenament en els nuclis de convivència més immediats i en la vida
social, cultural, artística i recreativa de llur entorn. Els poders
públics els han d’oferir les oportunitats necessàries perquè s’incorporin progressivament a la ciutadania activa (...).
2. Les administracions públiques han d’establir procediments
destinats a recollir les opinions dels infants i els adolescents amb
relació a les polítiques, les normes, els projectes, els programes o
les decisions que els afecten.
Article 53. Els infants i els adolescents com a ciutadans
1. Qualsevol infant o adolescent té dret a ésser considerat un
ciutadà o ciutadana, sense altres limitacions que les establertes
explícitament en la legislació vigent per a les persones menors
d’edat, i a ésser protagonista de la defensa dels seus drets.
2. Les administracions públiques han de facilitar que els infants
i els adolescents siguin escoltats com a col·lectiu en les decisions
ciutadanes que els afectin.

TORNAR A L’ÍNDEX

- 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).

Cicle de Cinema dels
Drets dels Infants

// 7

1. CICLE DE CINEMA DELS DRETS DELS INFANTS

Guia
didàctica
Cicle inicial d’educació primària

El bosc de haquivaqui
Rasmus A. Sivertsen

Carta de Ciutadania. Carta de drets i deures de Barcelona
CAPÍTOL 1. Drets i deures de ciutadania
Article 8. Participació en la vida política municipal
1. L’Ajuntament ha de facilitar la participació de totes les persones en la vida local.
Article 9. Participació en els afers municipals
1. Totes les persones tenen dret a participar en els afers municipals. L’Ajuntament ha de garantir l’existència de procediments i
òrgans adients per a l’efectiva participació de totes les persones
en l’àmbit del municipi (...) i també als districtes i barris.
Article 11. Seguretat en el espai públic
1. Tothom té dret a la seguretat en el desenvolupament de la
seva vida quotidiana.
CAPÍTOL 3. Equitat i accions positives
Article 22. Infants i adolescents
Totes les persones menors d’edat tenen dret a tenir condicions
d’existència que els permetin el seu desenvolupament integral.
En particular:
a) Tenen dret a gaudir de la seva família en un marc de responsabilitat i protecció.
b) Han de tenir garantits els recursos socials per al ple desenvolupament físic, mental, intel•lectual i ètic.
c) Tenen dret a opinar i a expressar-se.
e) Tenen dret a participar en l’elaboració del projecte de ciutat.
f ) Tenen dret a la prevenció i l’atenció davant de situacions de
discriminació, risc o desemparament.
Article 25. Col·lectius en situació de vulnerabilitat
1. Les persones en situació de diversitat física, psíquica o sensorial, i aquelles amb malalties mentals i cròniques tenen dret a
serveis públics que considerin la seva realitat en termes d’inclusió i adaptació, sense discriminació.
DEURES. CAPÍTOL 2. Convivència
Article 36. Llibertat i dignitat
1. Totes les persones tenen el deure de no menyscabar amb el
seu comportament els drets de les altres persones, ni atemptar
contra la seva dignitat o la seva llibertat d’acció.
2. Totes les persones tenen el deure de tractar amb respecte,
consideració i solidaritat aquelles persones que (...) es trobin en
una situació de més vulnerabilitat.
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2. la pel·lícula
2.1 Fitxa tècnica breu
Títol original: Dyrene i Hakkebakkeskogen (traducció literal:
Els animals al bosc de Haquivaqui)
Direcció: Rasmus A. Sivertsen
Guió: Karsten Fullu
Països de producció: Noruega i Països Baixos
Any d’estrena: 2016
Durada: 72 minuts
Llargmetratge en stop motion de ninots i amb cançons
Versió en català

Al film El bosc de Haquivaqui, la
necessitat de protecció dels animals
més petits es converteix en una bonica al·legoria dels drets dels infants.

2.2 Sinopsi de l’argument
Al bosc de Haquivaqui els animals conviuen amb prou harmonia. Només ho enterboleix que els més petits pateixen el setge
constant de la guineu Marvin i d’algun altre depredador carnívor.
Sobretot se senten molt atemorits quan han de creuar tot sols
pel mig de la frondositat dels arbres.
Un bon dia l’eriçó Horaci és a punt de menjar-se l’àvia ratolineta. Aquest ensurt fa vessar el got de la paciència dels habitants
menuts del bosc. En Morten, el ratolí més assenyat, arriba a la
conclusió que és hora de redactar una nova llei per a què tots els
animals siguin amics, es respectin mútuament i visquin en pau.
Un cop elaborada la norma, convoca tots els animals de Haquivaqui per debatre-la i l’acaben aprovant per unanimitat. Fins i tot la
guineu hi vota a favor, si bé forçada i de mala gana. Com que en
Marvin no pot saciar la fam, entra en una granja en busca d’aliment. Això provoca una persecució als animals del bosc per part
de la grangera i el granger, que acaben raptant l’osset Bruin.
Per portar-lo de tornada a casa, els ratolins de Haquivaqui organitzen una complexa operació de rescat a la qual s’acaba sumant
la guineu.
Tràiler
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2.3. Conflictes i personatges en relació als
valors a treballar
El bosc de Haquivaqui és una faula en la qual els animals protagonistes aconsegueixen establir una organització social per afavorir
la coexistència entre la diversitat d’espècies que habiten aquest
bosc. La pel·lícula proposa un món inventat que anhela la pau i la
convivència, on els conflictes es resolen de manera no violenta.
A Haquivaqui hi trobem animals de tota mena (ratolins, llebres,
corbs, mussols, ocells, esquirols, ossos, ants, eriçons i guineus)
que conviuen majoritàriament de manera pacífica. És així malgrat l’amenaça costant dels depredadors carnívors (bàsicament
la guineu i l’eriçó), que no deixen de tenir una consideració
d’integrants de la comunitat. El tema de fons del conte és la
gestió de l’instint salvatge dins de la societat, amb la idea de
respectar el dret a la diferència, ajudar-se mútuament i construir
plegats un espai de convivència en la diversitat.

El bosc de Haquivaqui és una faula
en la qual els animals protagonistes
aconsegueixen establir una organització social per afavorir la coexistència entre la diversitat d’espècies que
habiten aquest bosc. La pel·lícula
proposa un món inventat que anhela
la pau i la convivència, on els conflictes es resolen de manera no violenta.

Com en tota faula, els personatges representen d’alguna manera
estereotips humans. Hi trobem el cap (pare Os), el pagès treballador (pare Esquirol), el pastisser (senyor Llebre), el mestre (ratolí
Morten), l’artista (ratolí Claus)... El conflicte el personalitza la guineu Marvin, un personatge egoista i antisocial, que es creu amb
el dret de fer sempre el que vol, amb total impunitat, donada la
seva superioritat física i la seva necessitat d’alimentar-se d’altres
animals.
Davant d’aquesta raó de l’instint, el ratolí savi i assenyat promou
una norma de convivència que permeti que els conflictes es resolguin d’una manera pacífica. L’esperit de la llei que proposa en
Morten és que “els animals grans ajudin els petits i els petits als
grans, perquè hi ha coses que els grans no poden fer i els petits sí”.
La nova llei del bosc de Haquivaqui és aprovada en assemblea
per tots els animals del bosc, acte que dona una primera lliçó
de pràctica democràtica als infants. Fins i tot els animals més
menuts tenen dret a vot a l’assemblea on es debat la llei. Per
tant, aquest conte postula l’autoafirmació dels infants en termes
legals, amb el reconeixement del dret d’opinió i del de participació en les qüestions que els afecten. D’entrada també són els
animals més menuts els encarregats de resoldre el problema del
segrest de l’osset Bruin al final de la pel·lícula.
El film s’estructura en dues parts. La primera presenta la vida al
bosc, els personatges i el punt de conflicte que el ratolí Morten
intenta solucionar amb la redacció de la llei. La segona part ser-
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veix per introduir un cas pràctic d’aplicació de la norma aprovada
per part de tots els animals del bosc.

La llei imposa l’esperit de pau, la

La llei imposa l’esperit de pau, la solidaritat i el respecte entre
tots els animals del bosc de Haquivaqui. De seguida l’han de
posar en pràctica, quan la grangera i el granger segresten per
despit el petit Bruin. En primer lloc, tots participen en la recerca
de l’osset. Un cop localitzat gràcies a l’olfacte de la guineu, els
ratolins es proposen per rescatar-lo perquè són més menuts i
tenen més possibilitats d’enganyar el gos guardià. Segueixen
l’esperit de la llei: “Hi ha coses que els grans no poden fer i els
petits sí”. Però arribat el moment crucial i descoberts els ratolins
pel gos, caldrà la intervenció de la guineu per completar amb
èxit l’operació de salvament. En Morten conclou: “Veieu que bé
que va tot quan fem pinya?”.

animals del bosc de Haquivaqui. De

solidaritat i el respecte entre tots els
seguida l’han de posar en pràctica,
quan la grangera i el granger segresten per despit el petit Bruin.

Acompanyant aquesta trama, hi ha aspectes de la pel·lícula que
resten més estereotipats. Un clar exemple són els rols de gènere
que es reprodueixen a la família de l’osset Bruin, on el paper de
la mare Ossa respon a l’encasellament de la cultura patriarcal:
tasques domèstiques, cura de l’osset… Aquest personatge de la
mare Ossa fa fins i tot una afirmació xenòfoba quan diu al petit
Morten: “Podries ser algú important si no fossis un ratolinet”. Són
situacions més pròpies de l’època (1953) que es va escriure el
conte en què es basa el film, però que l’adaptació actual podia
haver actualitzat. L’autor d’aquest conte era conegut com una
persona més aviat tradicionalista i moralista, la qual cosa es trasllueix a la pel·lícula, fins i tot en l’aspecte formal.
Això no treu que El bosc de Haquivaqui estigui plena de bons
sentiments, i transmeti als infants una teoria de la pau, l’entesa i
la solidaritat de manera força adequada a les edats més tendres.

2.4. Qüestions a observar per a una millor
comprensió
El film es basa en El ratolí Claus i els altres animals del bosc de
Haquivaqui (1953), un conte musical de l’artista noruec Thorbjørn Egner (1912-1990), conegut dibuixant i escriptor de contes,
obres de teatre, i compositor de cançons i musicals per a infants.
Malgrat l’èxit al seu país i també el reconeixement internacional que té, cap dels seus llibres ha estat traduït ni al català ni al
castellà.
El conte es considera un clàssic per a l’educació dels nens i les
nenes noruecs i escandinaus. Juntament amb un altre relat seu
titulat Quan els lladres van arribar a la ciutat de Cardamom (1955),
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conforma el treball més socioeducatiu d’Egner. La idea central
d’aquestes dues obres és la necessitat de la socialització, per tal
que les persones subordinin els impulsos individuals i agressius
al bé comú. Aquestes idees eren fruit del pensament moralista
d’Egner, però també de l’ambient socialdemòcrata i de recuperació de la societat noruega després de la desfeta que va suposar la
Segona Guerra Mundial.
Thorbjørn Egner és considerat el principal filòsof moral de
Noruega. Des de la institució escolar, les seves idees han format
el pensament ètic dels ciutadans i les ciutadanes d’aquest país
durant tota la segona meitat del segle XX. La majoria dels principis que proposa estan institucionalitzats en la societat noruega,
formen part del subconscient col·lectiu de tots els habitants del
país. Les lleis i els reglaments de Haquivaqui (i de Kardemommeby) han dominat Noruega des del període de postguerra:
la idea de comunitat, la fe en el diàleg, la pau i la tolerància. La
gran virtut d’Egner rau en la seva capacitat d’adaptar conceptes
racionals i adults al llenguatge i la ment dels infants.

Les lleis i els reglaments de Haquivaqui han dominat Noruega des del
període de postguerra, basant-se
en la idea de comunitat, la fe en el
diàleg, la pau i la tolerància. La gran
virtut d’Egner rau en la seva capacitat d’adaptar conceptes racionals
i adults al llenguatge i la ment dels
infants.

En contrast amb la idea de socialització que plana en el conte El
ratolí Claus i els altres animals del bosc de Haquivaqui, Egner posa
en valor també la figura de l’artista, del creador lliure i independent. Ho fa a través del personatge principal i narrador de la
història, el ratolí Claus. Egner utilitza aquest personatge com a
reconeixement de la vàlua de l’artista, però també com a recurs
per connectar amb la individualitat de cada infant. Mitjançant la
sintonia entre els esperits lliures dels infants i els artistes, introdueix el públic en la realitat social que vol analitzar. El gènere de
la faula ajuda també a aquest procés d’iniciació.
Des del punt de vista formal, l’obra d’Egner és més aviat tradicionalista, fins i tot conservadora. La pel·lícula tot just modernitza
l’aspecte visual, deutor dels dibuixos originals del conte (del
mateix Egner). De ben segur que la producció no s’ha atrevit
a canviar una iconografia fortament assimilada per part de la
cultura noruega. Aquesta decisió, però, ha posat en valor el concepte de la nostàlgia: les figures tradicionals reforcen la idea d’un
món idíl•lic, i fan més clar i simple el missatge.
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2.5. Informacions d’interès sobre la pel·lícula
La pel·lícula és una creació de l’estudi noruec especialitzat en
animació stop motion Qvisten Animation, que també va impulsar
la coneguda Dos col·legues al rescat (2015), dirigida pel mateix
director d’El bosc de Haquivaqui, Rasmus A. Sivertsen. Està
coproduïda amb la fundació que gestiona els drets de Thorbjørn Egner i amb el parc temàtic i zoològic Dyreparken, que
reprodueix indrets i situacions dels contes d’Egner, i és l’atracció
familiar més visitada de Noruega.

Cal esmentar la magnífica tasca
del grup musical Pastorets Rock en
l’adaptació del film al català, el qual
s’ha fet càrrec també del doblatge.
La raresa afegida de l’accent lleidatà
aporta un plus d’originalitat i simpatia que s’avé a la perfecció amb el to
general de la pel·lícula.

Director i estudi dominen la tècnica de stop motion i aporten al
film un detallisme naturalista que s’inspira en les il·lustracions del
conte original de 1953, dibuixades pel mateix Egner. Les cançons
són també les que va escriure l’autor del relat als anys 50, amb
música de Christian Hartmann, per a les versions radiofòniques i
teatrals d’El ratolí Claus i els altres animals del bosc de Haquivaqui
que es van realitzar. Com el disseny visual, han estat lleugerament actualitzades, amb arranjaments moderns.
Cal esmentar la magnífica tasca del grup musical Pastorets Rock
en l’adaptació del film al català, el qual s’ha fet càrrec també del
doblatge. La raresa afegida de l’accent lleidatà aporta un plus
d’originalitat i simpatia que s’avé a la perfecció amb el to general
de la pel·lícula.
Des del punt de vista del guió, ja hem apuntat el caràcter de
faula de l’obra. Com a referència, tenir en compte que Egner es
va basar en la faula d’Isop La formiga i la cigala per crear la figura
del ratolí Claus, personatge trapella i despreocupat que no pensa
en el futur i s’alimenta d’allò que obté de la resta d’habitants del
bosc.
El film El bosc de Haquivaqui conté clares influències del teatre
de titelles en el recurs d’alguns personatges (especialment el
narrador Claus, però també la guineu) d’adreçar-se directament
al públic per comentar algun aspecte de l’acció.
La pel·lícula ha participat en festivals com el d’Annecy International Animation Film Festival, el Festival de Cine Europeo de Sevilla o
el Shanghai International Film Festival.
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3. Proposta pedagògica
3.1. Plantejament general
La seqüència didàctica que proposem al voltant de la pel·lícula
El bosc de Haquivaqui es conforma de cinc moments educatius
complementaris:

Abans d’anar al cinema proposem
dues activitats a escollir per treballar
a classe:
1. Cerca d’informació i comentari
2. Pluja d’idees i debat

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 per 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. Cerca d’informació i comentari
L’activitat comença amb una pluja d’idees (20’) sobre les qüestions claus dels drets dels infants que podem treballar amb
El bosc de Haquivaqui:
1. Què sabem fer millor cada un/a de nosaltres?
2. Com col·laborem? Com ens ajudem entre les unes i els altres?
3. Què fem si algun/a company/a s’ho passa malament?
4. Què fa de la nostra classe i/o la nostra escola un espai de
convivència encara que tots i totes siguem diferents?
Tot el que surti es pot recollir a la pissarra per recordar-ho i
llegir-ho al final, amb els resultats de la cerca d’informació. Anirà
bé apuntar almenys una aportació de cada alumne/a. Per animar
la pluja d’idees, podeu adreçar l’alumnat a parlar-ne abans a casa
i així venir a classe amb alguna idea sobre els temes plantejats.
En base al recull d’aportacions, es tracta d’orientar una cerca d’informació relacionada amb les propostes dels infants. És possible
fer-la a l’aula directament entre tots i totes, però millor si el/la
docent la prepara abans. Es pot centrar en una de les qüestions
apuntades, o bé treballar-les transversalment.
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També és opcional plantejar l’activitat de cerca d’informació per
racons, subdividint el grup classe en quatre equips, o continuar
amb el gran grup. L’enfocament és llegir textos breus i mirar
imatges o petits vídeos que aportin noves idees o bé ajudin
a aprofundir en les que han estat exposades (25’).

L’objectiu tant d’una opció com

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

i totes.

de l’altra és situar el context de la
pel·lícula i els drets a treballar, per
preparar l’anada al cinema entre tots

2. Pluja d’idees i debat
S’enceta també amb una pluja d’idees (15’) sobre:
1. Què sabem fer millor cada un/a de nosaltres?
2. Com col·laborem? Com ens ajudem entre les unes i els altres?
3. Què fem si algun/a company/a s’ho passa malament?
4. Què fa de la nostra classe i/o la nostra escola un espai de
convivència encara que tots i totes siguem diferents?
Les diverses aportacions anirà bé recollir-les a la pissarra, almenys una aportació de cada alumne/a. També és interessant
adreçar l’alumnat a parlar-ne abans a casa i així venir a classe
amb alguna idea sobre qualsevol dels quatre temes plantejats.
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’obrir el debat, anirà bé acordar i apuntar a la pissarra quin
serà el tema a discutir de tot el que hagi anat sortint a la pluja
d’idees (10’). Per començar, primer farà tres aportacions l’equip 1
i després l’equip 2. Tot seguit, s’obrirà el torn de paraules indistintament, amb la coordinació del professorat. Per tancar-lo, cada
equip aportarà alguna cosa que ha après de l’altre equip (20’).
3. En acabar l’activitat
Després de portar a terme l’activitat escollida convé fer una reflexió de tancament. Aquesta pot servir per estructurar el contingut
de l’aportació de cada grup classe a la sala de cinema. Per tant,
cal seleccionar dos portaveus, preferiblement un nen i una nena
(10’). Al final de la sessió arriba el moment de presentar la sinopsi
i el tràiler de la pel·lícula El bosc de Haquivaqui (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 claus que, en veu de dos portaveus, cada grup
classe posarà en comú a la sala abans de projectar el film.
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3.3. Del cinema a l’aula
Com fem pinya entre tots i totes?
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
quatre equips de treball. El punt de partida és que cada subgrup
triï i tracti algun aspecte dels drets dels infants que es proposen
abordar amb la pel·lícula El bosc de Haquivaqui:
1. Dret de tots els infants que els sigui reconeguda i respectada la seva individualitat.
2. Dret dels infants a la protecció contra qualsevol pràctica
de discriminació, en especial les que posin en perill la seva
integritat.
3. Dret dels infants a participar en qualsevol procediment
administratiu i legislatiu que els afecti.

Us suggerim que cada equip acabi
plasmant la defensa d’algun aspecte del dret a la diferència i sobre la
convivència en la diversitat en forma
de mural o presentació de diapositives, en un treball basat en la composició fotogràfica i la creació de petits
textos.

Us suggerim que cada equip acabi plasmant la defensa del seu
enfocament en forma de mural o presentació de diapositives, en
un treball basat en la composició fotogràfica i la creació de petits
textos.
En un primer moment, cada grup ha de traslladar algunes de les
escenes de la pel·lícula El bosc de Haquivaqui a possibles situacions que vulgui reflectir en la seva creació final (a triar entre mural
o presentació de diapositives). Tot seguit, cada equip fa una immersió en el significat de l’aspecte escollit dels drets proposats,
i pensa quines imatges i textos poden anar bé per explicar-lo.
Un cop buscades les fotografies i fets els petits escrits, ja pot
passar a la composició del mural o la presentació de diapositives
en format digital.
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Per als murals, es pot fer servir una cartolina gran o paper d’embalar. Després caldrà fotografiar-los per compartir-los al Blog. Les
presentacions poden constar d’unes 4 a 6 diapositives cada una.
Per publicar-les al Blog, és possible enviar per separat les dels
quatre subgrups o ajuntar-les totes en una sola presentació.

Recomanem que l’activitat de creació

Amb l’elaboració dels murals o les presentacions de diapositives,
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.

film, i en la reflexió i creació indivi-

a l’aula es pugui desplegar en diverses sessions per poder aprofundir en
els drets a treballar, en l’anàlisi del
dual i col·lectiva.

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 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 quatre subgrups, en paral·lel, pensin i dissenyin
els murals o les presentacions de diapositives, i l’altra meitat a
realitzar i composar cada una de les creacions.
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 dona 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*
DURADA

PROCEDIMENTS

CONTINGUTS

1 hora

Creació dels subgrups i distribució de
tasques. Explicació de l’activitat de
creació d’un mural o d’una presentació
de diapositives.

Exercici de trasllat de les escenes de la pel·
lícula a possibles situacions reals. Després,
tria i immersió de cada equip en els drets
dels infants a explorar.

1 hora

Pluja d’idees i presa de decisions sobre
Treball per equips. Reflexió individual i
quines imatges i textos pot fer servir cada
en grup per crear un punt de vista sobre
grup per explicar el seu enfocament. Cerca
un aspecte concret dels drets proposats.
d’imatges i elaboració de textos.

1 a 2 hores

Per equips es continua la tasca de cerca
d’imatges i l’elaboració dels textos
necessaris.

Definició de la composició final del mural
o de la presentació de diapositives per part
de cada equip.

1 a 2 hores

Treball per equips per finalitzar el mural
o la presentació de diapositives. Exposició oral de cada creació a la resta del
grup classe.

Realització del mural o de la presentació
de diapositives que combina textos
i fotografies.

*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 dels 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.

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 referides al respecte de cada individualitat i a la
convivència en la diversitat.
2. Aportar un parell d’idees comentades a casa sobre quines
necessitats tenim els infants de la nostra edat per sentir-nos
bé i acceptats amb les nostres particularitats.
3. Compartir a l’aula contes de la biblioteca de casa relacionats amb la temàtica A Barcelona convivim en la diversitat.
Si és possible, us aconsellem que visiteu amb l’alumnat l’apartat
Creacions escolars del Blog i proposeu a les famílies entrar-hi.

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 dels 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,
que estaran organitzats per nivells educatius.
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 enviarem per correu electrònic un qüestionari d’avaluació 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
- Blog del Cicle de Cinema dels 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:
- Tots els contes del concurs Vet aquí els nostres drets
- Pàgina de recerca de les il·lustracions originals del conte, fetes
per Egner
- Playlist de les cançons originals del conte El ratolí Claus i els
altres animals del bosc de Haquivaqui (en noruec)
- Playlist de les cançons de la pel·lícula El bosc de Haquivaqui
(en noruec)
- Cançó del pare Ós interpretada per Coral de Vailets de l’Orfeó
Lleidatà i Pastorets Rock
- Els infants cantem de cine! Infants d’escoles de Catalunya interpreten la cançó final de la pel·lícula El bosc de Haquivaqui
- Intèrprets de Pastorets Rock parlen del doblatge
- Making of del doblatge en català d’El bosc de Haquivaqui
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