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CinEd (www.cined.cat) és un programa de cooperació europea que té com a objectiu que nens i joves 
d’entre 6 i 19 anys descobreixin la riquesa del cinema europeu d’autor i aprenguin a gaudir-lo. La col·lecció 
CinEd reuneix pel·lícules de referència de set països, seleccionades per la seva singularitat, la seva potència 
expressiva, i la seva capacitat per interpel·lar i emocionar a cadascú de forma única i personal. Cada 
pel·lícula s’acompanya amb materials pedagògics específics que responen a un doble objectiu: despertar 
l’interès pel cinema i la capacitat de reflexió sobre les imatges; i proposar pistes per abordar de forma 
transversal altres continguts curriculars, així com per conèixer i treballar les llengües europees. D’aquesta 
manera, s’articula també un treball amb el cinema com a art privilegiat per a descobrir el món, viatjar 
per llocs, cultures i èpoques diverses; reflexionar sobre la Història i les històries; conèixer altres llengües; 
compartir les emocions i emocionar-se.

Per reforçar el treball proposat a través dels materials pedagògics, s’organitzen formacions específiques 
per al professorat que organitzarà projeccions CinEd.

FORMACIÓ CINED

La formació CinEd introdueix alguns aspectes essencials per a l’aproximació al cinema com a art i creació. 
Partint de la col·lecció de pel·lícules CinEd s’ofereixen eines i metodologies per al comentari i la reflexió 
sobre les pel·lícules i l’anàlisi de les tries cinematogràfiques dels seus autors. Es presenten metodologies 
i dinàmiques de visionat actiu i s’analitzen fragments dels films. També es presenten i es posen en 
pràctica propostes creatives per aprofundir en el visionat de forma activa, així com en la reflexió sobre els 
personatges, recorreguts emocionals, temes que convoquen o obren les pel·lícules.

La formació s’articularà al voltant de les pel·lícules del catàleg CinEd. Es treballaran especialment els 
següents títols:

          · El espíritu de la colmena, de Víctor Erice (Espanya, 1973)

          · Il posto / El lloc de treball, d’Ermanno Olmi (Itàlia, 1961)

          · Pierrot le fou / Pierrot el boig, de Jean-Luc Godard (França, 1965)

          · Rentrée des classes / La tornada a classe, de Jacques Rozier (França, 1959)

La segona i tercera jornades també es compartiran i comentaran les experiències realitzades en els 
diferents centres educatius participants.

A qui es dirigeix

Docents de cicle superior de primària, secundària, batxillerat i cicles formatius.

Els docents participants a la formació es comprometen a organitzar un mínim de 2 projeccions amb el seu 
alumnat i a desenvolupar algunes de les pràctiques i metodologies proposades, així com a publicar-les al 
bloc CinEd.

La formació CinEd està reconeguda pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Calendari

          · Dimecres 15 de novembre, de 16h a 20h

          · Dijous 18 gener, de 16h a 20h

          · Dijous 8 de març, de 16h a 20h
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