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4. Resum:
En aquesta comunicació es presenta un projecte d’innovació docent d’un grup de
professores i professors de la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona
(alguns d’ells integrants del grup d’innovació docent Innova-THE (valorat com a Grup
d’Excel.lència per la UB) implicats en la docència de diverses assignatures obligatòries
i optatives dels ensenyaments d’Educació social i de Pedagogia. Aquest col.lectiu de
professores i professors ha format un grup de treball sobre les potencialitats i l’ús del
cinema com instrument docent facilitador dels processos d’aprenentatge i
d’autoaprenentatge dels estudiants, amb la finalitat de potenciar la millora de la qualitat
docent i del nivell de formació assolit pels estudiants mitjançant la implementació de
noves tecnologies que faciliten les accions de semipresencialitat.

Entre els productes fins ara el.laborats per aquest grup d’innovació docent destaquem
una base de dades sobre Cinema i educació (social) que recull un conjunt de filmografia
que pot ser d’interès per al camp de l’educació en general i de l’educació social en
particular. Aquesta base de dades consta d’una fitxa identificativa de cada pel.licula i,
en alguns dels títols, també hi ha una guia de treball, associant cada registre a un
conjunt de descriptors prèviament codificats, que permeten el ràpid accés a les fitxes per
part de qualsevol persona que estigui interessada en la seva consulta. Aquesta base de
dades està publicada en xarxa (Internet) i és accessible des de qualsevol ordinador.
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5. Desenvolupament de la comunicació

Objectius

El projecte sobre cinema i educació (social) que presentem en aquesta comunicació
volia assolir l’objectiu principal següent:

1. Creació d’un fons documental videogràfic i d’una base de dades sobre cinema i
educació, relacionada amb els camps de l’educació social, la pedagogia social i la
pedagogia en general que ofereixin elements de debat i de reflexió per a la recerca i
la formació inicial i continuada dels professionals de l’educació social, del treball
social i de l’educació, i que estigui a l’abast dels estudiants i del professorat
universitari, així com també dels professionals i de les institucions que treballen en
aquests sectors de l’acció socioeducativa.

Aquest objectiu principal pot concretar-se en diversos objectius específics:

A. Revisió de la bibliografia existent sobre ús educatiu de mitjans audiovisuals i
de noves tecnologies (especialment TIC) i consulta de fons documentals sobre
cinema, per tal d’identificar i seleccionar aquella filmografia que pugui ser
d’interés per a la recerca i la millora i la innovació de l’activitat docent en els
ensenyaments d’educació social i de Pedagogia, així com també pel que fa a la
formació continuada dels professionals de l’educació social, del treball social i
de la Pedagogia.

B. Elaboració d’una Base de dades sobre cinema i educació, en format digital per
a la seva publicació en web, que pugui ser consultada i utilitzada lliurement per
estudiants, professors, investigadors, professionals i institucions.

C. Creació d’un Fons videogràfic, centrat en pel.lícules que tractin temes o
aspectes relacionats amb continguts transversals de les assignatures i dels
ensenyaments implicats en el projecte.

D. Facilitar l’elaboració de materials docents en format digital, bàsicament guies
de treball d’alguns dels títols filmogràfics més significatius incorporats a la
base de dades, que puguin ser utilitzats principalment en els ensenyaments
d’educació social i de Pedagogia i que permetin tant la innovació i la millora
de la qualitat docent com la millora del nivell de formació assolit pels
estudiants dels ensenyaments implicats.

E. Publicació en Internet, mitjançant el servidor de la Biblioteca de la Universitat
de Barcelona, de la base de dades i dels materials didàctics complementaris.

F. Facilitar l’accés electrònic en línia de la base de dades, i dels materials docents
associats, mitjançant la seva publicació en xarxa (accessible a través
d’Internet).

En definitiva, considerem que tant les imatges com el cinema poden ser un element
didàctic important en el moment de dissenyar estratègies docents alternatives que
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cerquin l'autoaprenentatge dels estudiants a partir d'activitats complementaries
semipresencials.

Descripció del treball

L'eix vertebrador d’aquestes accions és la sensibilització i l’autoformació a partir del
treball i de la discussió grupals entorn de la utilització del cinema com material
complementari a la docència presencial, cercant la innovació didàctica potenciadora de
la millora de la qualitat docent, d'un grup de professores i de professors del Departament
de Teoria i Història de l’Educació, implicats en la docència de diverses assignatures
(com Teoria de l’educació, Pedagogia social, Sociologia de l'educació o Educació
permanent, entre altres) dels ensenyaments de Pedagogia (segon cicle) i d'educació
social (primer cicle).

A grans trets podriem afirmar que el projecte implementat gira al voltant de dues àrees
temàtiques principals:

1. Grup de discussió sobre les potencialitats i les limitacions dels mitjans
audiovisuals en general, i del cinema en particular, pel que fa al
desenvolupament de processos d’aprenentatge i d'autoaprenentatge dels
estudiants.

2. Grup de treball per tal d'elaborar materials docents complementaris,
principalment en format digital, basats en l'ús del cinema, que afavoreixin els
processos d’aprenentatge i d’autoaprenentatge dels estudiants, amb l’objectiu
d’aconseguir la millora de la formació i del rendiment acadèmic dels estudiants.
Aquests materials docents es concreten en dos productes:

• Creació i impementació d’una base de dades en format digital sobre
“Cinema i educació”.

• Elaboració de guies de treball d’algunes de les pel.lícules incloses en la
base de dades per tal de facilitar el treball autònom dels estudiants.

En definitiva, aquest projecte sobre cinema i educació (social) preten millorar la
qualitat docent a partir de la sensibilització i de la formació del professorat,
especialment del de les facultats d’educació i d’altres àrees afins com pot ser, per
exemple, el treball social, en la utilització del cinema com a material didàctic i docent
complementari que permet l’estudi i l’anàlisi (des d’una base motivada i vivencial) de
conceptes i de categòries de caràcter bàsic i transversal, així com la implantació d’un
estil docent que combini l’activitat lectiva presencial (l’explicació de conceptes bàsics,
la introducció d’activitats d’autoaprenentatge semipresencial i la posterior reflexió i
anàlisi sobre aquestes activitats) i els processos d’autoaprenentatge dels estudiants
(com, per exemple, el visionat dirigit i autònom de pel.licules de ficció, a partir d’un
guió preestablert i relacionat amb continguts prèviament definits per part del
professorat).
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Resultats

El projecte que presentem ens ha permes desenvolupar, bàsicament, tres activitats
principals: a) Reflexionar sobre les potencialitats educatives del cinema, especialment
pel que fa a l'anàlisi i l'estudi de conceptes i temes de caràcter transversal a diverses
assignatures, relacionades amb el camp genèric de la Pedagogia social, de diferents
ensenyaments de la Facultat de Pedagogia; b) Revisar, seleccionar i comentar alguns
dels títols més significatius de l’extensa bibliografia existent sobre ús educatiu del
cinema; i c) Valorar, discutir i el.laborar tot un seguit de materials didàctics
complementaris.

Entre els materials que hem esmentat en el punt anterior, volem destacar els que a
continuació relacionem:

1. Identificació de filmografia que pot ser d’interès per a la discussió de conceptes
i de categòries transversals a les diverses assignatures implicades. En total s’han
identificat 133 títols que poden ser utilitzats pel que fa al treball de temes
transversals associats al camp epistemològic de la Pedagogia social.

2. Discussió identificadors temàtics. S’ha identificat un conjunt de codificadors
que permeten la classificació de les pel.lícules, de manera que es faciliti la
consulta posterior. Després d’un llarg i acurat procès de reflexió i de discussió
s’han consensuat 100 codificadors, uns de caràcter principal i d’altres de
secundari.

3. Disseny d’una fitxa identificativa, on es recull informació significativa de les
pel.lícules, des de la perspectiva del seu ús potencial en activitats formatives.
Aquesta fitxa consta d’un conjunt de 18 camps (director, any, títol, bibliografia,
codificadors, etc.) considerats importants.

4. Disseny de l’estructura interna de la Base de dades sobre cinema i educació.

5. Visionat de la filmografia seleccionada i complimentació de la Fitxa
identificativa de les pel.lícules. En total s’han catalogat 62 títols (dels 133
inicialment identificats) mitjançant la complimentació de les fitxes
identificatives corresponents.

6. Elaboració de materials didàctics (guies de treball d’algunes de les pel.lícules
seleccionades) que puguin facilitar la realització d'activitats d’autoaprenentatge
dels alumnes. En total s’han el.laborat 30 guies de treball.

Finalment, volem resaltar la transversalitat dels materials el.laborats. Aquesta
transversalitat podem valorar-la tant des de la perspectiva dels ensenyaments implicats,
com des de les assignatures.
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Pel que fa als ensenyaments, aquest projecte es dirigeix principalment als ensenyaments
de Pedagogia (estudis de segon cicle) i d’Educació social (estudis de primer cicle) de la
Facultat de Pedagogia. Altres ensenyaments que poden implicar-se en el
desenvolupament d’aquest projecte de millora de la qualitat docent són els de Treball
social (primer cicle) i el de Graduat superior en Pedagogia social (títol propi de la
UB).

Pel que fa a les assignatures, farem referència a les que conformen els actuals plans
d’estudi dels ensenyaments de Pedagogia i d’Educació social:

• Assignatures troncals: Teoria de l’educació (Pedagogia); Pedagogia social
(Pedagogia); Sociologia de l’educació (Pedagogia); Educació Permanent (Ed.
social); Psicologia social (Ed. social); Programes animació sociocultural (Ed.
social)

• Assignatures obligatòries: Pedagogia social (Ed. social); Sociologia de
l’educació (Ed. social); Anàlisi processos exclusió social (Ed.social)

• Assignatures optatives: Fonaments d’educació social (Pedagogia); Formació
Permanent (Ed.social); Serveis socials i polítiques integració social (Ed. social)

Així mateix també s’han localitzat diversos portals d’Internet què estan relacionats amb
els continguts d’aquest projecte (bàsicament webs dedicades al cinema, especialment en
relació a l’educació) i s’han establert vincles de col.laboració amb EduAlter, entitat que
gestiona una base de dades sobre cinema i educació intercultural.
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