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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.

Jacob el llop
Joram Lürsen

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.
En el cas de cicle mitjà, hem triat la pel·lícula Jacob el llop, que
tracta l’acceptació de la diversitat en un to lúdic i simbòlic. En
Jacob és un infant adoptat i molt estimat que, quan compleix
7 anys, descobreix que és un nen llop i decideix amagar-ho. La
seva història convida l’alumnat a posar-se en la pell del diferent i
a reflexionar sobre el valor de cada individualitat. També incideix
en la importància de l’acceptació de l’entorn i de l’afecte familiar.
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
- Reconeixement dels canvis físics i personals en les diferents
etapes de la vida.
- Valoració i acceptació de la pròpia realitat corporal i la dels altres.
- 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.
- Valoració de la diversitat social, cultural i de gènere i respecte
per les diferències. Identificació de les manifestacions culturals
com a elements de cohesió social.
- 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.
- Identificació dels canvis en les persones al llarg del temps i
de les diferents etapes personals. Ús de tècniques de registre
i representació de la història pròpia i del passat familiar proper.
- Participació en la creació i interpretació de situacions que suposin comunicació corporal.
4. Competència digital
- 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.
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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 lingüística i audiovisual.
6. Competència artística i cultural.
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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.
- 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.
- Experimentació del cos i el moviment com instruments d’expressió i comunicació.
- Expressió d’emocions i sentiments a través del cos, el gest i el
moviment.
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
mateixos.
- 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.
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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 relacionar-se lliurement, sense ser prejutjats
per les seves condicions particulars.
3. Dret dels infants a no ser discriminats per motiu de naixença,
origen, ètnia o qualsevol altra condició.

1.4. Marc legal relacionat
Declaració dels Drets de l’Infant
Principi 1. (...) 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.
Principi 10. L’infant ha de ser protegit contra les pràctiques que
puguin fomentar la discriminació ètnica, religiosa o de qualsevol
altra mena. Ha de ser educat en un esperit de comprensió,
tolerància, amistat entre els pobles, pau i fraternitat universal (...).
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 16. 1. Cap infant no pot ser subjecte d’interferències arbitràries o il·legals en la seva vida privada, la seva família, domicili
o correspondència, ni d’atacs il·legals al seu honor i reputació.
Article 16. 2. L’infant té dret a la protecció de la llei contra aquestes interferències o atacs.
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1. Dret de tots els infants que els
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2. Dret dels infants a relacionar-se
lliurement, sense ser prejutjats per
les seves condicions particulars.
3. Dret dels infants a no ser discriminats per motiu de naixença,
origen, ètnia o qualsevol altra
condició.
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Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
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 9. No-discriminació
1. Els poders públics han de garantir el principi d’igualtat i
eliminar qualsevol discriminació a infants o adolescents per (...)
qualsevol (...) condició personal o de llurs progenitors o representants legals.
2. Els poders públics han d’identificar d’una manera activa els infants o els adolescents que (...) requereixen l’adopció de mesures
protectores especials per a reduir o eliminar factors de discriminació.
Article 30. Dret a la identitat, al nom, a la nacionalitat i a conèixer
els orígens
1. Els infants i els adolescents tenen dret a llur identitat personal
i sexual, i a tenir un nom i una nacionalitat, des del moment de
néixer.
2. Els infants i els adolescents tenen dret a conèixer llur origen
genètic, pares i mares biològics i parents biològics.
Carta de Ciutadania. Carta de drets i deures de Barcelona
CAPÍTOL 1. Drets i deures de ciutadania
Article 11. Seguretat en el espai públic
1. Tothom té dret a la seguretat en el desenvolupament de la
seva vida quotidiana.
- 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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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.
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.
Article 37. Conductes molestes. [Totes les persones] ocupants
de (...) béns de titularitat privada, siguin o no de concurrència
pública, estan (...) obligades a evitar que esdevinguin espais des
dels quals es puguin produir conductes o activitats que causin
molèsties innecessàries a les altres persones.

Legislació autonòmica i local que
regula els drets dels infants:
1. Catalunya
Llei dels drets i les oportunitats en
la infància i l’adolescència (íntegra).
2. Barcelona
Carta de Ciutadania. Carta de drets
i deures de Barcelona (íntegra).
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2. la pel·lícula
2.1. Fitxa tècnica breu
Títol original: Dolfje Weerwolfje (traducció literal: Alfie, el petit
home llop)
Basada en la col·lecció de llibres infantils Jacobo lobo escrits per
l’autor holandès Paul van Loon
Direcció: Joram Lürsen
Guió: Tamara Bos i Pascal Nieman
Intèrprets: Ole Kroes, Lupa Ranti, Maas Bronkhuyzen, Joop
Keesmaat, Remko Vrijdag, Kim van Kooten, Nick Geest, Bianca
Krijgsman, Trudy Labij, Pim Muda
País de producció: Països Baixos
Any d’estrena: 2011
Durada: 91 minuts
Llargmetratge fantàstic. Versió en català

2.2. Sinopsi de l’argument
Algú deixa un cabàs amb un nen d’un any a la porta de la família
Vriends. En veure’l, el pare i la mare decideixen adoptar-lo. Van
passant els anys sense massa novetats, però la nit que en Jacob
compleix 7 anys experimenta una sensació molt estranya i acaba
transformant-se en un ésser pelut, esponjós i blanc: un petit llop.
El seu germà gran, en Timmie, ho presencia tot amb estupefacció
i li promet guardar el secret. No té cap problema tampoc per acceptar en Jacob tal com és. Ara bé, la vida es complica força per
al més menut de la família perquè es converteix en un petit llop
cada nit de lluna plena.
En Jacob viu amb molta angoixa ser com és, sobretot perquè
amaga a casa la seva condició de nen llop. Tem que quan el
seu pare i la seva mare ho sàpiguen, el rebutgin i l’abandonin.
Tampoc no comprèn la raó de la seva diferència exagerada amb
la resta de nens.
Finalment en Jacob es retroba amb un personatge que ha sentit
moltes vegades com l’observa a mitja distància. Resulta ser el seu
avi, també un home llop. Quan l’avi li explica què li passa i com
pot conviure-hi, en Jacob agafa de nou seguretat en si mateix.
Les pors s’acaben del tot quan el pare i la mare descobreixen la
seva doble naturalesa, l’accepten plenament i li manifesten una
estima renovada.
Tràiler (en castellà)
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2.3. Conflictes i personatges en relació als
valors a treballar
La pel·lícula s’ha d’entendre en clau simbòlica. La doble personalitat d’en Jacob és una metàfora del procés de formació de la
individualitat que pateixen els infants de 6 i 7 anys, i també dels
conflictes interns que això els comporta. En el cas del protagonista del film, tot plegat es fa evident en les metamorfosis que
viu les nits de lluna plena. Com a nen llop, té comportaments
incontrolats i ferotges que després el fan sentir malament. També percep que és molt diferent dels altres infants de la seva edat
i que no acaba d’encaixar enlloc. Quan coneix al seu avi, aquest
li explica que “tot esser humà té un home llop en el seu interior”,
amb la idea que no es consideri tan estrany i vagi comprenent
que totes les persones són singulars.

Jacob el llop
Joram Lürsen

La lluita interior d’en Jacob durant el
procés de formació de la seva individualitat és el tema central de la
pel·lícula, agreujada per la condició
de nen llop. Viu aquesta diferència
respecte a la resta d’infants de manera angoixant, perquè tem no ser
acceptat.

La trama principal del film, per tant, se sosté en els esforços d’un
nen de 7 anys per dominar els seus sentiments i construir la
seva identitat, però en el cas d’en Jacob la lluita interior es veu
agreujada per la seva condició de nen llop. Viu aquesta diferència respecte a la resta d’infants de manera angoixant, perquè
tem no ser acceptat. Com qualsevol altre nen d’aquesta edat, el
protagonista de Jacob el llop sent moltes coses, i moltes d’elles
són contradictòries. La victòria d’un sentiment sobre els altres
dependrà de com es resolguin els afectes en les relacions amb el
seu entorn, especialment el familiar.
A les sensacions d’exclusió d’en Jacob, s’hi suma el neguit de ser
un fill adoptat que no coneix res del seu passat: ni qui és ni d’on
ve. Té por que, si un dia s’assabenten que és un nen llop, els seus
pares adoptius el rebutgin; per això demana al seu germà gran,
en Timmie, que li guardi el secret. Aquest temor fa que negui fins
i tot l’amor que li manifesten contínuament el seu exòtic pare
i la seva afectuosa mare. Per convèncer-lo que és un fill més, el
pare li diu en una escena: “El més important és allò que sents, i jo
sento que ets fill meu”.
En canvi, en Jacob troba la justificació del rebuig en comentaris que pesca al vol en converses entre els seus pares, i que sol
malinterpretar. Un exemple passa quan la mare, en una discussió amb el marit, reclama més normalitat a casa; i un altre quan
també ella comenta que potser sigui veritat que els fills adoptats
tenen problemes per adaptar-se. Sentir-se diferent és el que
provoca la inseguretat d’en Jacob, la qual cosa se suma a les
confrontacions que viu en el seu procés maduratiu i al poc coneixement que té dels seus orígens. Per tant, el conflicte de fons de
la història, s’emmarca en la tensió entre normalitat i diferència.
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Cal esmentar el rol d’en Timmie, el germà gran d’en Jacob, al
llarg de tota la pel·lícula. Sempre li fa costat, el tracta amb molta
comprensió, i tots dos comparteixen una gran complicitat. De
fet, comptar amb el suport d’en Timmie dona un espai de confortabilitat a en Jacob, des del qual créixer i enfrontar-se als seus
neguits. Per això és l’únic amb qui comparteix el secret de ser un
nen llop.
A l’escola i al barri, els dos germans han de suportar massa sovint
l’assetjament d’en Nico, que va de perdonavides. Per desempallegar-se’n, tramen donar-li un ensurt una de les nits que en Jacob
es transforma en llop. Amb aquest episodi, a banda de deixar el
company esporuguit per una temporada, en Jacob comença a
prendre consciència dels avantatges que té ser un nen llop, un
nen diferent, en definitiva.
Els conflictes que planteja Jacob el llop es resolen a través de
diverses situacions cap al final de la pel·lícula. La primera és quan
ell tot avergonyit confessa a la nena que li agrada: “Sóc diferent”, i ella li respon: “Precisament això és el que m’agrada de tu”.
Posteriorment, quan mostra la seva naturalesa animal als pares,
els diu: “No sóc normal”, però el pare li respon que ningú ho és
i tot seguit li canta: “M’agradaria ser com tu!”. Per part seva, la
mare li aclareix: “Ets quasi normal, tot i que les nits de lluna plena
ets diferent. Com el pare, que mai és normal i això és el que més
m’agrada d’ell”. La resolució final és positiva gràcies a la força dels
sentiments i a l’empatia de la família i de la nena estimada
La pel·lícula presenta altres detalls sobre el tema de la diferència.
El més vistós és el tractament dels rols de pare i de mare de la
família Vriends. Ell està sempre a casa i s’encarrega de les tasques
domèstiques, amb una actitud juganera i excèntrica que qüestiona el rol masculí tradicional. A més, es disfressa contínuament
i s’arriba a posar un banyador de la seva dona. Per contra, ella
treballa fora i sembla mantenir econòmicament la família, sense
oblidar el paper afectiu vers els fills.
Al marge de la temàtica central, hi ha dos aspectes de Jacob
el llop a destacar des d’un punt de vista pedagògic. En primer
lloc, sobresurt l’entorn motivador i de respecte que envolta els
infants, sigui a casa o a l’escola. El segon és que en Jacob, després
de la primera nit de transformació en nen llop, s’adreça a la biblioteca de l’escola per buscar algun llibre que li doni explicacions.
En aquesta escena el protagonista del film té una actitud madura
que posa en valor la importància de la literatura per als infants.
La pel·lícula tracta el dret a la diferència en l’etapa de formació de
la individualitat dels infants des del respecte de la diversitat.

TORNAR A L’ÍNDEX

Aspectes a treballar:
1. Analitzar el procés de formació
de la individualitat que pateixen els
infants de 6 i 7 anys. El protagonistsa del film és un nen que s’esforça
per dominar els seus sentiments i
construir la seva identitat.
2. Treballar en clau simbòlica la
metamorfosi d’en Jacob en nen
llop, per comprendre millor com els
infants que es perceben diferents a
la resta viuen les seves particularitats.
3. Entendre el neguit que suposa
per a un infant ser un fill adoptat
que no coneix res del seu passat: ni
qui és ni d’on ve.
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2.4. Qüestions a observar per a una millor
comprensió
La llegenda de l’home llop és la versió europea del mite més universal que existeix: la convivència entre humans i feres salvatges.
Les cultures primitives, des de l’Àfrica fins al Canadà, estaven farcides de màscares de lleons, tigres, hienes, àligues, etc., amb les
quals els xamans es disfressaven per assumir les propietats de la
bèstia. També hi ha històries d’éssers mig humans i mig animals
en icones de l’antic Egipte, com ara personatges amb cos humà i
cap de gos. A la Xina tradicional, els joves adolescents es tatuaven imatges de feres per tal d’adquirir-ne la força i el poder...
Més enllà de la pretesa adquisició de les propietats de l’animal,
aquestes pràctiques tenien l’objectiu de conjurar el temor per
la fura mimetitzada. L’apropiació vol esdevenir com un antídot
contra la por i el respecte que causa la fera salvatge.
Des d’un punt de vista freudià, la unió contra natura de l’ésser
humà i l’animal és la representació simbòlica del conflicte entre
l’instint i l’educació, entre l’individu i la societat. És la pugna entre
la llibertat de la naturalesa i la repressió de la cultura.
En la formació de la personalitat és clau l’equilibri entre l’instint i
la socialització. D’aquí que tot plegat sigui un procés traumàtic,
amb una confrontació constant entre impulsos naturals i influències de l’entorn social.
L’art ha donat imatges de la dualitat d’esser humà i fera en infinites representacions de tot tipus. Són exemples remarcables: els
faunes i les sirenes de la cultura grega, els dracs medievals, els
centaures sud-americans, Dràcula i els vampirs, els homes llop...
La llegenda de l’home llop presenta dues variants paradigmàtiques. La primera és la d’un infant criat per una lloba. La llegenda
sobre la fundació de Roma està protagonitzada per dos germans
alletats per una lloba. Aquest relat arquetípic persisteix amb històries més o menys reals d’éssers criats al bosc, com ara L’infant
salvatge del cineasta François Truffaut o bé el film Entrelobos de
Gerardo Olivares sobre el cas de Marcos Rodríguez Pantoja.
La segona variant és més fantasiosa. Inclou històries de terror
sobre homes (també hi ha la versió femenina, en menor mesura)
que les nits de lluna plena es transformen en llops que causen
pànic allà on viuen. La llista de versions literàries i cinematogràfiques d’homes llop és llarga i Jacob el llop és una de les més
recents, amb l’originalitat d’adaptar-se al públic infantil.
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L’encert de l’autor de la col·lecció de llibres en què es basa el
film fou entendre com la dualitat de la personalitat humana
s’inicia entre els 6 i 8 anys, i utilitzar la llegenda per visualitzar
els neguits íntims dels infants d’aquesta edat. La fascinació que
els infants senten pels dolents de les històries permet a Paul van
Loon explotar a fons les possibilitats del costat fosc de la personalitat per conjurar les pors i inseguretats que dominen els i les
petites en aquesta fase de creixement. D’aquí l’èxit de l’obra, que
ha convertit una primera historieta en una llarga sèrie de gran
popularitat entre lectors i lectores primerencs.

La pel·lícula Jacob el llop adapta una

2.5 Informacions d’interès sobre la pel·lícula

lectors i lectores entre 7 i 11 anys.

de les novel·les per a infants de la sèrie del mateix títol de l’autor neerlandès Paul van Loon. La col·lecció Dolfje Weerwolfje consta de 26 llibres,
dels quals se’n poden trobar nou de
traduïts al castellà sota el títol de
Jacobo lobo. Estan recomanats per a

La pel·lícula adapta una de les novel·les per a infants de la
col·lecció del mateix títol de l’autor neerlandès Paul van Loon,
nascut l’any 1955 i escriptor especialitzat en literatura infantil.
Van Loon ha escrit més de 100 llibres en 30 anys de carrera, traduïts a més de deu llengües. La característica principal de l’estil
de l’autor és la combinació dels gèneres de terror i d’humor.
La col·lecció Dolfje Weerwolfje consta de 26 llibres, dels quals se’n
poden trobar nou de traduïts al castellà sota el títol de Jacobo
lobo. Estan recomanats per a lectors i lectores entre 7 i 11 anys.
A més de la sèrie protagonitzada per aquest nen llop, també va
tenir molt d’èxit una altra d’aquest mateix autor: la de De Griezelbus (L’autobús del terror), que encara no ha estat traduïda ni al
català i al castellà.
Van Loon va començar com a dibuixant de tires còmiques per a
la premsa. Inicialment també il·lustrava els seus llibres, però la
imatge gràfica de la sèrie Jacobo lobo és obra de l’il·lustrador belga Hugo van Look, que ha col·laborat en altres llibres d’aquest
escriptor.
L’autor de Dolfje Weerwolfje ha rebut en deu ocasions el premi
del Jurat Infantil dels Països Baixos. Es tracta d’un reconeixement
anual al millor llibre infantil d’aquest país que s’atorga segons
les votacions dels lectors d’entre 6 i 12 anys. Van Loon és també guitarrista i ha creat diferents grups musicals de rock per a
adolescents.
Jacob el llop va fer guanyar els Premis d’Or del GPF al director
Joram Lürsen i a tres intèrprets: el que fa de protagonista, el del
germà i la de la mare. També l’equip de producció va resultar
guanyador en aquest festival del Golden and Platin Film (GPF) dels
Països Baixos. L’obra va rebre també el premi a la Millor Pel·lícula
Infantil del Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) d’Estònia.
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3. PROPOSTA PEDAGÒGICA
3.1. Plantejament general
La seqüència didàctica que proposem al voltant de la pel·lícula
Jacob el llop 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 (15’) sobre les qüestions clau a treballar amb el film Jacob el llop.
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. Quines particularitats tenim cada un/a de nosaltres?
2. Què vol dir comprendre les diferències i respectar la diversitat de tots/es nosaltres?
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?
Totes les aportacions anirà bé recollir-les a la pissarra, almenys
una de cada alumne/a, i procurar organitzar-les temàticament.
Com més odenades estiguin les contribucions, molt millor. 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 (10’).

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 Jacob el llop.

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 Jacob el llop:
1. Què vol dir comprendre les diferències i respectar la diversitat de tots/es nosaltres?
2. Què fem si algun/a company/a s’ho passa malament? Com
li donem a conèixer que som al seu costat?
3. Què fa de la nostra classe i/o la nostra escola un espai de
convivència encara que tots i totes siguem diferents?
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: “En Pere és (...) i voldria (...) però a la seva
classe ningú (...)”. D’aquesta manera cada subgrup definirà el cas
d’algú i entre tots dissenyaran un joc de rols (20’).

TORNAR A L’ÍNDEX

1. Què vol dir comprendre les
diferències i respectar la diversitat
de tots/es nosaltres?
2. Què fem si algun/a company/a
s’ho passa malament? Com li
donem a conèixer que som al seu
costat?
3. Què fa de la nostra classe i/o la
nostra escola un espai de convivència encara que tots i totes
siguem diferents?

Cicle de Cinema dels
Drets dels Infants

// 15

3. proposta pedagògica

Guia
didàctica
Cicle mitjà d’educació primària
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’).

Jacob el llop
Joram Lürsen

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 Jacob el llop (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 per aprendre a conviure en la diversitat
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 Jacob el llop:
1. Dret de tots els infants que els sigui reconeguda i respectada la seva individualitat.
2. Dret dels infants a relacionar-se lliurement, sense ser prejutjats per les seves condicions particulars.
3. Dret dels infants a no ser discriminats per motiu de naixença, origen, ètnia o qualsevol altra condició.
Cada equip pot expressar la defensa del tema escollit mitjançant
una història inventada que es defineixi amb aportacions de tots i
totes. En un primer moment es tracta de 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 algun
aspecte dels drets 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 sur- conjunta. Redacció d’una sinopsi del relat
ten reflectits al film.
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 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.
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:
- Cançó de l’espectacle musical Dolfje Weerwolfje (en holandès)
- Programa infantil amb Paul van Loon a la guitarra (en holandès)
- La historia de Marcos Rodríguez Pantoja, el niño que vivió
entre lobos
- Marcos Rodríguez Pantoja: “Huelo demasiado a humano”
- El lobo vuelve a Holanda 150 años después de su desaparición
por culpa de la caza
- El último refugio del lobo ibérico
- Informe Por la convivencia del hombre y el lobo (2017)

4.2. Bibliografia i filmografia
Bibliografia
- Grimm, J. i W. (2003). La caputxeta vermella. Barcelona: Barcanova
- Kipling, R. (2014). El llibre de la selva. Madrid: Susaeta
- Prokofiev, S. (2016). Pere i el llop. L’Hospitalet de Llobregat: Grup
Promotor Santillana
- Van Loon, P. (2010). Jacobo Lobo 1. Cumpleaños lobuno. Vitòria:
Ediciones SM
- Van Loon, P. (2010). Jacobo Lobo 2. Luna llena. Vitòria: Ediciones SM
Filmografia
- El libro de la selva. Wolfgang Reitherman (dir.). EUA, 1967
- El libro de la selva. Jon Favreau (dir.). EUA, 2016
- Entrelobos. Gerardo Olivares (dir.). Espanya, 2010
- Lifi, una gallina tocada de l’ala. Oh Seong-yoon (dir.).
Corea del Sud, 2011
- Stuart Little. Rob Minkoff (dir.). EUA, 1999
- Tarzán 2. Brian Smith (dir.). EUA, 2005
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