CONTINUA EL PROGRAMA CADA AULA
UN CINEMA PEL CURS ESCOLAR 2017/18

Des d’ ECOEMBES conjuntament amb la Diputació de Barcelona i amb col·laboració de l'Ajuntament de
Barcelona i la Generalitat de Catalunya, us recordem que disposeu del servei de projeccions CADA AULA UN
CINEMA per a totes les escoles de Catalunya, Balears i Valencia.
En aquesta recta ﬁnal de curs pot ser un bon moment per a fer-ne ús. A més en les pròximes setmanes
coincideixen diferents dates rellevants a nivell internacional: 17 de maig dia del Reciclatge, 21 de maig dia
Europeu de la Xarxa Natura 2000 d’espais naturals, 22 de maig dia de la Biodiversitat, i 5 de juny dia del
Medi Ambient

Perquè la importància d'aquesta ac5vitat?
D'acord a diverses proves, s'han establert percentatges del que aprenem a través dels senZts (vista 75%,
oïda 13%, tacte 6%). Per tant, si emprem de forma adequada i lògica els esbmuls audiovisuals en temes
ambientals, aconseguirem que un 88% del que tractem d'ensenyar, sigui captat segons aquesta capacitat
receptora assenyalada a la vista i a cau d'orella.

Per aquest moZu FICMA presenta CADA AULA UN CINEMA, un programa online d'educació ambiental, que
introdueix les noves tecnologies a l'aula mitjançant audiovisuals de temàZques ambientals, per ser
projectats a les escoles, i a través del cinema, sensibilitzar, conscienciar, educar i formar a l'alumne.

A les webs: hip://www.ﬁcma.com/es/barcelona/seccion/13/cada-aula-un-cine y hips://vimeopro.com/
ﬁcmac/cada-aula-un-cine els mestres i educadors, disposaran de més de 100 produccions audiovisuals
(curts de ﬁcció i documentals no superiors a 30 minuts de durada) perquè aquests puguin ser projectats a
l'aula i d’aquesta manera dinamitzar els seus temaris escolars generant debat i despertant el senZt críZc
dels alumnes amb la ﬁnalitat de provocar canvis i acZtuds posiZves.
CADA AULA UN CINEMA està desZnat per a alumnes a parZr de 4 anys d'ara endavant.
24ª edició del FICMA – Cada Aula un Cinema – Els nous Programes per a aquest curs escolar
Aquestes noves produccions es poden trobar a la web : hip://www.ﬁcma.com/es/barcelona/seccion/13/
cada-aula-un-cine
Les pel·lícules es poden veure individualment però si es vol fer una projecció més llarga FICMA ha preparat
diferents programes dividits per edats i gèneres:

A parZr dels 12 anys: INTRODUCCIÓ Al DOCUMENTAL
El FICMA proposa als alumnes a parZr de 12 anys una sèrie de 3 Programes educaZus per conèixer la
Biodiversitat del nostre planeta i, alhora, introduir a l’alumne en el gènere documenta, amb produccions de
curta durada, amb l'objecZu de començar a familiaritzar-los amb aquest gènere que és el que millor
comunica i transmet la temàZca ambiental.
PROGRAMA 1 (Total Programa: 40’)
Biodiversitat y Protecció de l’Entorn

PROGRAMA 2 (Total Programa: 45’)
Biodiversitat d’hàbitats aquàZcs

LOS ÁRBOLES DE TERE: 8’
LA ESFERA DE LA VIDA: 7’
LOS BRIGADISTAS: 7’
METAMORFOSIS: 15’

MAS AFUERA: 22’
CABALLITO DE MAR: 13’
ALBUFERA DEL MAR CHIQUITA: 9’

PROGRAMA 3 (total Programa: 45’)
Biodiversitat, Conciencia Ecològica, Conservació Ambiental
EL SECRETO DEL BOSQUE: 45’

•

A parZr dels 4/6 anys: CURTMETRATGES DE FICCIÓ

Pels més peZts, a parZr dels 4/6 a 10 anys, FICMA proposa una selecció de curtmetratges de ﬁcció dividits
en 2 Programes, la majoria sense diàlegs, que proposen inspirar a l'alumne amb missatges ambientals i
socials posiZus..
PROGRAMA 4 (Total Programa: 44’)
Amb l’objecZu de provocar inspiracions posiZves en el
nostre entorn:
BOXI: IN THE NATURE: 4’
KIVIAK: 6’
CUP OF WATER: 3’
PLUTO IN THE KINDERGARDEN: 1’
THE CLOUD AND THE WHALE: 4’
THE LITTLE RAINMAKER: 1’
LA MOSCA: 7’
UNE PETITE DIFERENCE: 3’
EASYGOING TEDDY: 8’
A PRIORI: 6’

PROGRAMA 5 (Total Programa 45’)
Valors ambientals:
AQUACOLAGE Nº1: 8’
LA TIERRA EN MIS MANOS: 5’
BIG BOOM: 4’
WHEN BALLONS FLY: 4’
UNSIGHTED: 3’
SAVE THE EARTH: 1
ARCHIPIELAGO: 6’
CHANGE: 5’
THE LAST LEAF: 6’
BLUE INVENTOR: 3’

Encara están disponibles per un temps determinat (per raons de drets i permisos dels seus autors) les
produccions de l'any 2015 i 2016 de la secció PeZt FICMA.
Per ser més fàcil la seva idenZﬁcació, cada pel·lícula porta un “tag” amb la temàZca que desenvolupa per
facilitar al professor la cerca d’audiovisuals
Més informació sobre les pel·lícules que conformaen aquests programes a: hip://www.ﬁcma.com/es/barcelona/seccion/5/peZt-ﬁcma

Funcionament de l’ac5vitat:
Els Centres educaZus s'inscriuen de forma gratuïta a través de la nostra web: hip://www.ﬁcma.com i se'ls
proporciona un link i una contrasenya que els dona accés a totes aquestes pel·lícules que, amb un simple
projector i connexió a internet, poden ser projectades a l'aula.
Encara en procés de realització de conZnguts,
aquests programes es poden veure en hip://
www.ﬁcma.com/es/barcelona/seccion/13/cada-aula-un-cine (Produccions noves) i també poden trobar-se
en: hips://vimeopro.com/ﬁcmac/cada-aula-un-cine (pel·lícules edicions anteriors) (La contrasenya és:
PeZtFICMA)
Més informació a www.ﬁcma.com

jaumegil@ﬁcma.com

