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La societat actual té en els mitjans audiovisuals una de les principals fonts d’in-
formació i de coneixement. És per això que l’Associació CineBaix apostem pel 
cinema com a eina educativa de gran valor i des dels inicis hem treballat amb 
la comunitat educativa per tal d’acostar el cinema a infants i joves mitjançant el 
projecte CineBaix.Educa.

Cada curs oferim una programació per a escoles variada i de qualitat adreçada 
als diferents nivells educatius, des d’educació infantil fins a escola d’adults. 

Arran de la crisi sanitària viscuda des del març de 2020, a més de les pro-
jeccions habituals presencials en pantalla gran a les sales de CineBaix, 
també oferim la possibilitat de sessions virtuals a les aules de cada centre 
a través de la nostra plataforma pròpia, la Sala7.CineBaix.Virtual.

“Veure, entendre i interpretar”
Principals objectius de les sessions de cinema per a escoles

- Promoure que infants i joves s’acostin al cinema d’una manera crítica i activa.
- Contribuir a l’aprenentatge del llenguatge audiovisual.
- Utilitzar el cinema com a mitjà educatiu i font de coneixement atractiva i comple-
mentària al treball a l’aula.
- Acostar els infants i joves a propostes cinematogràfiques diferents de les que ha-
bitualment tenen accés: cinema d’autor, cinema europeu i d’altres cinematografies 
minoritàries, cinema en català, documentals...
- Fomentar la creació d’espais de sensibilització i debat sobre la realitat que ens 
envolta.
- Difondre l’experiència de CineBaix: un cinema associatiu, de proximitat i auto-
gestionat.

INFORMACIÓ PRÀCTICA

Destinataris: infants i joves de 3 a 18 anys i alumnat d’escoles d’adults (con-
sulteu cada activitat)

Preu: consulteu cada activitat

Lloc de les projeccions presencials:
CineBaix

Joan Batllori, 21
08980 Sant Feliu de Llobregat

Informació i inscripcions: adreceu-vos a educa@cinebaix.com

Durant les sessions presencials per a escoles:
- No està permès menjar ni beure dins el cinema.
- Els mòbils han d’estar desconnectats.
- Col·laboreu amb els voluntaris a mantenir net el cinema.

Important:
- Aviseu-nos amb antelació si hi ha persones amb mobilitat reduïda.
- Informeu l’alumnat de la pel·lícula que veuran.
- Arribeu deu minuts abans de l’hora d’inici de la projecció.
- Assegureu-vos que coneixeu on són les sortides d’emergència.
- Un cop acabada la sessió, comproveu que no us deixeu res a la sala.

Protocol Covid-19  
(a modificar segons la normativa vigent en cada momoment) 

- Separació d’almenys una fila entre grups diferents 
- Aforament màxim del 70% de cada sala
- Obligatori rentar-se les mans amb solució hidroalcohòlica a l’entrada
- Obligatori l’ús de la mascareta durant tota la sessió
- Renovació constant de l’aire a les sales
- Desinfecció de les sales abans i després de cada projecció

Programa per a centres educatius



Cicle “Cinema i drets humans”
Activitats A qui s’adreça Títols Dates Preus

 
“Cinema i drets 

humans”

educació infantil El cargol i la balena 17/12/2021

Gratuït per als 
centres de Sant 

Feliu.

Altres col·lectius, 
informeu-vos-en a 
educa@cinebaix.

com.

educació infantil Anem a caçar un ós 04/04/2022
cicle inicial de primària Bikes 17/12/2021
cicle inicial de primària La catifa màgica 04/04/2022
cicle mitjá de primària Volant junts 17/12/2021
cicle mitjá de primària Sota les estrelles de París 04/04/2022
cicle superior de primària Hermanos del viento 20/12/2021
cicle superior de primària La escuela de la vida 08/04/2022
ESO i educació d’adults El día de mañana 20/12/2021
ESO i educació d’adults La professora d’història 08/04/2022
batxillerat, cicles formatius i educació d’adults La mujer de la montaña 20/12/2021
batxillerat, cicles formatius i educació d’adults Madame Curie 08/04/2022

Nazisme i holocaust des del cinema
A qui s’adreça Dates Preus

 A alumnes de 4t d’ESO, de batxillerat, de cicles formatius i d’escoles 
d’adults 17 i 20 de desembre de 2021, i 4 i 8 abril de 2022 Gratuït

Història contemporània amb crispetes
A qui s’adreça Dates Preus

 A alumnes de 4t d’ESO, de batxillerat, de cicles formatius i d’escoles 
d’adults 

Dilluns o divendres durant tot el curs (a concretar segons 
la demanda) Gratuït

Sessions a demanda
A qui s’adreça Dates Preus

A alumnes d’infantil, de primària, d’ESO, de batxillerat, de cicles for-
matius, d’educació especial, d’escola d’adults i a la comunitat educa-
tiva en general 

- sessions presencials a CineBaix: dilluns o divendres al 
matí durant tot el curs

- sessions virtuals a les aules: qualsevol dia

- sessions presencials a CineBaix: 
3 € per alumne (preu mínim de la 
sessió: 400 € o 500 €, segons la 
pel·lícula escollida)

- sessions virtuals a les aules: a 
concretar segons la pel·lícula es-
collida

Activitats i calendari del curs 2021-2022



Descripció de l’activitat
Cicle de pel·lícules amb clara vocació pedagògica que pretén sensibilitzar i crear un 
espai d’anàlisi i reflexió sobre la realitat que ens envolta a través de la visió que en 
dona el cinema. 

La projecció de les pel·lícules es complementa amb una guia didàctica amb activitats 
per treballar a l’aula abans i després de la projecció. A partir de les pel·lícules i les 
guies didàctiques que les acompanyen, es proposa treballar a l’aula, d’una manera 
atractiva, temes com la cultura de la pau, el respecte a la diversitat cultural, la solida-
ritat, la desigualtat social i la pobresa, el consum responsable, la protecció del medi 
ambient, els drets dels infants, la igualtat de gènere, els drets de les minories, etc.

Aquest cicle compta amb el suport de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i 
d’Europa Cinemas (Media-Programme of the European Union).

Objectius
• Promoure que els infants i joves s’acostin al cinema d’una manera activa i crítica.
• Utilitzar el cinema per treballar temàtiques relacionades amb els drets humans i la 
diversitat cultural, d’una manera atractiva i complementària amb la resta del treball a 
l’aula.
• Fomentar una visió i una actitud d’anàlisi i reflexió crítica de la realitat que ens envolta.
• Contribuir a l’aprenentatge del llenguatge audiovisual.
• Oferir eines per aprofundir en el contingut de les pel·lícules.
• Acostar els infants i joves a una oferta cinematogràfica diferent en base a la promoció 
i protecció de la diversitat cultural i lingüística, de diversos gèneres cinematogràfics i, 
sempre que sigui possible, en català.
• Difondre l’experiència de CineBaix, un cinema associatiu, autogestionat i de proxi-
mitat

Inscripcions: Per correu a educa@cinebaix.com
A qui s’adreça: A alumnes de 3 a 18 anys i d’escoles d’adults 
Dates: 
- primer període: 17 i 20 de desembre de 2021 (vegeu l’oferta específica)
- segon període: 4 i 8 d’abril de 2022 (vegeu l’oferta específica)
Lloc: 
- sessions presencials: a CineBaix (c/ Joan Batllori, 21 - Sant Feliu de Llobregat)
- sessions virtuals: a les aules dels centres, a través de la Sala7.CineBaix.Virtual
Preu: Gratuït per als centres educatius de Sant Feliu de Llobregat. Altres col·lectius, 
informeu-vos-en a educa@cinebaix.com.

Les demandes s’atendran per ordre de petició. Capacitat segons aforament

Cicle “Cinema i drets humans” Propostes per a educació infantil

Dilluns 4 d’abril de 2022

ANEM A CAÇAR UN OS
Direcció: Joanna Harrison, Robin Shaw, Uzi & Lotta 
Geffenblad i Rémi Durin
Països: Anglaterra / Suècia / França / Bèlgica
Any: 2012 / 2015 / 2016 / 2018
Gènere: Animació
Durada: 59 min
Apta per a tots els públics, i especialment reco-
manada per a la infància
Doblada en català

Has anat mai a caçar un os ben gros? Cinc germans 
aprofiten que els seus pares marxen de casa per 
sortir a l’aventura! Travessen un camp ple d’herba… 
xuix, xuiax, xuix!, un riu ple d’aigua… glup, glup, glup! 
i un bosc ple d’arbres… tipiti, tòpiti, tipiti!

Però, qui té por de l’os dolent? Ningú! Perquè són 
molt i molt valents.

Quatre històries basades en llibres infantils, per fer 
viatjar els més petits del conte a la pantalla.

Divendres 17 de desembre de 2021

El cargol i la balena i altres contes 
del mar
Direcció: Max Lang, Daniel Snaddon, Aliona Barano-
va, Barbora Valecká, Filip Pošivač i Fabrice Luang-Vi-
ja
Països: Regne Unit / República Txeca / França
Any: 2019 / 2020
Gènere: Animació 
Durada: 57 min
Apta per a tots els públics, i especialment reco-
manada per a la infància
Doblada en català / Sense diàlegs
Amb esperit inquiet i ganes de descobrir món, un petit 
cargol s’embarca en un viatge, a la cua d’una balena 
geperuda, a través dels mars. Però, un dia, la balena 
perd el rumb i acaba encallada en una badia aïllada. 
Com ho farà el petit cargol per rescatar-la? Una bo-
nica història d’una amistat improbable que ens farà 
recórrer els indrets més sorprenents i màgics del món 
submarí. Acompanyada de 3 curtmetratges tocats pel 
poder del mar.



Dilluns 4 d’abril de 2022

LA CATIFA MÀGICA
Direcció: Karsten Kiilerich  
País: Dinamarca 
Any: 2018 
Gènere: Animació
Durada: 81 min
Apta per a tots els públics
Doblada en català 

Relat de Les mil i una nits sobre un nen de poble que, 
amb de la seva cabra fidel i amb l’ajut d’una catifa 
voladora i d’una noia que viu als carrers de la gran 
ciutat, aconsegueix viatjar pel món i derrotar els seus 
enemics: un sultà que busca el poder, dos caimans 
famolencs i un malvat sense escrúpols... 

Propostes per al cicle inicial de primària
Divendres 17 de desembre de 2021

BIKES
Direcció: Manuel J. García 
Països: Espanya / Xina 
Any: 2019
Gènere: Animació 
Durada: 92 min
Apta per a tots els públics, especialment recoma-
nada per a la infància 
Doblada en català

Spokesville és una ciutat màgica i multicolor, l’aire 
és net i l’ambient impol·lut. La vida és idíl·lica per als 
seus habitants, fins que un dia un artefacte del qual 
no s’havia sentit a parlar, el motor d’explosió de gaso-
lina, arriba a la ciutat. El que segueix és una emocio-
nant i divertida aventura en la qual Speedy es trans-
formarà en el líder natural d’un moviment en defensa 
del medi ambient. Per a això haurà de lluitar contra el 
motor de gasolina i els seus inductors, els banquers 
Ròmul i Rem, propietaris del banc de Spokesville i el 
seu protegit i campió local Rock Bikerson.

Propostes per al cicle mitjà de primària

Dilluns 4 d’abril de 2022

SOTA LES ESTRELLES DE PARÍS
Direcció: Claus Drexel  
País: França 
Any: 2020
Gènere: Drama social 
Durada: 86 min
Apta per a tots els públics
Doblada en català

La Christine (Catherine Frot) és una sensesostre que 
viu a París. Una nit d’hivern troba en Suli (Mahama-
dou Yaffa), un nen eritreu de 8 anys, sanglotant da-
vant del seu refugi. Units per la seva condició de mar-
ginals, tots dos s’embarcaran en un viatge emocional 
per intentar trobar a París la mare de l’infant.

Divendres 17 de desembre de 2021
 
VOLANT JUNTS
Direcció: Nicolas Vanier 
País: França
Any: 2019
Gènere: Aventures 
Durada: 113 min
Apta per a tots els públics
Doblada en català 

En Christian és un científic especialitzat en les oques 
salvatges i els seus processos de migració. El seu fill, 
un adolescent obnubilat pels videojocs, no vol pas-
sar unes vacances amb el seu pare, en plena natura. 
No obstant això, pare i fill s’uneixen en una aventura 
increïble: salvar una espècie en perill d’extinció amb 
l’ajuda d’un ultralleuger. Emprenen junts un viatge 
fascinant pels cels d’Europa. Basada en una història 
real. 



Propostes per al cicle superior de primària

Divendres 8 d’abril de 2022
 
LA ESCUELA DE LA VIDA
Direcció: Nicolas Vanier 
País: França 
Any: 2017
Gènere: Drama, comèdia
Durada: 117 min
No recomanada per a menors de 7 anys Doblada 
en castellà

Paul (Jean Scandel) és un jove orfe que es troba per-
dut al París de 1930. Gràcies a la Célestine, esposa 
del guardaboscos i cambrera del comte de La Fres-
naye, descobrirà un nou món i tindrà una espècie de 
llar. Començarà una nova vida per a Paul, que pel 
camí descobrirà el caçador furtiu Totoche, un miste-
riós i solitari home que li mostrarà els petits detalls de 
la vida i sobretot els del bosc. 

Dilluns 20 de desembre de 2021
 
HERMANOS DEL VIENTO 
Direcció: Gerardo Olivares, Otmar Penker
País: Àustria 
Any: 2015
Gènere: Drama 
Durada: 97 min
Apta per a tots els públics, i especialment reco-
manada per a la infància
Doblada en català

En Lukas s’ha convertit en víctima de la depressió del
seu pare, tancat en si mateix des de la mort de la
seva mare, morta mentre rescatava un Lukas nounat.
El petit, que porta sobre les seves espatlles la càrrega
d’aquesta dura pèrdua, un dia troba una cria d’àguila
que ha estat llançada del niu pel seu germà, una cria
més forta. Decideix tenir cura de l’au, i trobarà l’amor
i afecte que no té a casa, però en el moment d’haver
de deixar-la anar, en Lukas haurà de trobar també el 
seu propi alliberament.

Propostes per a ESO i educació d’adults

Divendres 8 d’abril de 2022
 
LA PROFESSORA D’HISTÒRIA
Direcció: Marie-Castille Mention-Schaar
País: França
Any: 2014
Gènere: Drama, ensenyament
Durada: 105 min
No recomanada per a menors de 7 anys
Doblada en català

Anne Gueguen és una professora d’Història d’institut 
que es preocupa pels problemes dels seus alumnes. 
Aquest any, com sempre, l’Anne té una classe difícil. 
Frustrada pel seu materialisme i falta d’ambició, l’Anne 
desafia la seva classe a participar en un concurs na-
cional sobre què significa ser adolescent en un camp 
de concentració nazi. L’Anne usarà tota la seva ener-
gia i creativitat per captar l’atenció dels seus alumnes 
i motivar-los. A mesura que la data límit s’acosta, els 
joves comencen a obrir-se als altres i a creure en si 
mateixos, i les seves vides canviaran.

Dilluns 20 de desembre de 2021
 
EL DÍA DE MAÑANA
Direcció: Roland Emmerich
País: EUA
Any: 2004
Gènere: Drama
Durada: 126 min
No recomanada per a menors de 7 anys
Doblada en castellà 

Les investigacions del climatòleg Jack Hall indiquen 
que l’escalfament global podria desencadenar un 
sobtat i catastròfic canvi climàtic de la Terra. Hall ad-
verteix als dirigents polítics de la necessitat d’adoptar 
immediatament mesures per evitar-ho, però les seves 
advertències arriben massa tard: un seguit d’anòmals 
fenòmens climàtics comencen a produir-se en dife-
rents parts del globus. L’escalfament global ha posat 
el planeta a la vora d’una nova era glacial. Mentre en 
Jack adverteix a la Casa Blanca de l’imminent can-
vi climàtic, el seu fill Sam i els seus amics es troben 
atrapats a Nova York, on han anat per participar en un 
concurs acadèmic entre instituts.



Divendres 8 d’abril de 2022

MADAME CURIE
Direcció: Marjane Satrapi 
País: Regne Unit   
Any: 2019
Gènere: Drama
Durada: 109 min
No recomanada per a menors de 7 anys, espe-
cialment recomanada per al foment de la igualtat 
de gènere
Doblada en castellà

La pel·lícula explica la història de la química Marie Curie i 
el seu marit, Pierre Curie, basant-se en la novel·la homò-
nima de Lauren  Redniss. El matrimoni va desenvolupar 
la teoria de la radioactivitat i va descobrir el radi i el polo-
ni. El treball de tota una vida i les conseqüències que van 
comportar els seus descobriments emmarcats en una 
pel·lícula que reflecteix el començament de l’era nuclear. 

Propostes per a batxillerat, 
  cicles formatius i educació d’adults

Dilluns 20 de desembre de 2021

LA MUJER DE LA MONTAÑA
Direcció: Benedikt Erlingsson 
País: Islàndia  
Any: 2018
Gènere: Drama, thriller 
Durada: 101 min
No recomanada per a menors de 7 anys
Doblada en castellà

Als seus cinquanta anys, la Halla, professora de cant i 
dona independent i desencantada, declara la guerra a la 
indústria local de l’alumini, que està contaminant el seu 
país. Per a això, s’enfronta a tot tipus de riscos per tal de 
protegir el medi ambient a Islàndia. Però la seva situació 
podria canviar amb l’arribada inesperada d’una carta que 
per fi donaria llum verda als seus tràmits d’adopció d’una 
nena. 



NAZISME I HOLOCAUST DES DEL CINEMA 

(Cicle “Cinema i Drets Humans”- desembre i abril)
Descripció de l’activitat

Políticament, la solució final al problema jueu durant la Segona Guerra Mundial 
(en hebreu xoà, catàstrofe) s’inicià una dècada abans, concretament a partir 
de l’arribada al govern d’Alemanya del partit Nazionalsocialista d’Adolf Hitler 
(1933).

Des de la celebració dels Judicis de Nuremberg (1945-46) i durant els darrers 
80 anys, l’Holocaust ha estat objecte d’una especial atenció a les grans pan-
talles internacionals. Entre la ingent filmografia que ha abordat aquest cabdal 
episodi històric, en destacarem una breu selecció de films de diversa factura:

‒ Triumph des Willens / El triomf de la voluntat (Leni Riefenstahl, Alemanya, 
1935)
‒ The Great Dictator (Charles Chaplin, Estats Units, 1940)
‒ Kapo (Gillo Pontecorvo, Itàlia, 1960)
‒ Judgment at Nuremberg (Stanley Kramer, Estats Units, 1961)
‒ Schindler’s List (Steven Spieldberg, Estats Units, 1993)
‒ La tregua (Francesco Tossi, Itàlia, 1997)
‒ Conspiracy / La solució final (Frank Pierson, Estats Units, 2001)
‒ The grey zone (Tim Blake Nelson, Estats Units, 2001)
‒ The pianist (Roman Polanski, Regne Unit, 2002)
‒ Amen (Costa Gavras, França, 2002)
‒ Hitler: The Rise of Evil (Christian Duguay, Canadà, 2003)
‒ Sorstalanság / Sense destí (Lajos Koltai, Hongria, 2005)
‒ Der letzte Zug / L’últim tren a Auschwitz (Joseph Vilsmaier, Alemanya, 2006)
‒ Good (Vicente Amorim, Regne Unit, 2008)
‒ La rafle / La redada (Roselyne Bosch, França, 2010)
‒ Saul fia / El fill de Saül (László Nemes, Hongria, 2015)
‒ El fotografo de Mauthausen (Mar Targarona, Espanya, 2018)
‒ Les heritiers / La professora de història (Marie-Castille Mention-Schaar, 
França, 2014)
‒ 1945 (Ferenc Tórök, Hongria, 2017)
‒ Persischstunden / El professor de persa (Vadim Perelman, Rusia, 2020)

Durant dues hores d’activitat i a partir d’una seqüència conformada a base 
de fragments curts (inferiors a 5’), convenientment ordenats i contextualitzats 
(1933-1945), el cinema de ficció ens ajudarà a reflexionar sobre la gènesi, des-
envolupament i significat de l’Holocaust des d’una perspectiva històrica i de 
Drets Humans.

Objectius

• Fomentar una visió i una actitud d’anàlisi i reflexió crítica de la realitat històrica 
que va generar l’holocaust durant la Segona Guerra Mundial.
• Estimular la participació, el debat i l’esperit crític davant els esdeveniments 
històrics i els discursos historiogràfics sobre l’holocaust i els drets humans.
• Recuperar la memòria històrica en relació amb la deportació de republicans 
espanyols i els camps de concentració nazis.
• Utilitzar el cinema per treballar temàtiques relacionades amb els drets humans 
i la diversitat cultural, d’una manera atractiva i complementària a la resta del 
treball a l’aula.
• Contribuir a l’aprenentatge del llenguatge audiovisual. 

Suport a l’activitat 

Cada sessió s’acompanya d’una fitxa informativa sobre les pel·lícules i frag-
ments projectats.
Les sessions són conduïdes per historiadors de l’Amical de Mauthausen i Altres 
Camps.

Inscripcions: Per correu a educa@cinebaix.com

A qui s’adreça: A alumnes de 4t d’ESO, de batxillerat, de cicles formatius i 
d’escoles d’adults 

Durada de la sessió: 2 hores

Lloc: CineBaix (c/ Joan Batllori, 21 - Sant Feliu de Llobregat)

Calendari: 17 i 20 de desembre de 2021, i 4 i 8 abril de 2022

Horari: Matí 

Preu: Gratuït



HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA AMB CRISPETES 

Descripció de l’activitat

L’anomenat 7è Art, nascut a finals del segle XIX, ha conformat un ingent imaginari 
filmogràfic que segueix nodrint el nostre bagatge cultural. Des d’un punt de vista 
comunicatiu, el llenguatge cinematogràfic es caracteritza per la singular potència ex-
pressiva del discurs audiovisual, i esdevé en una inestimable eina didàctica per la 
transmissió de continguts curriculars d’Història Contemporània a 4t d’ESO i Batxille-
rat.

Sovint, la utilització escolar del cinema s’ha limitat a la seva virtualitat en tant que font 
primària, mitjançant la projecció de pel·lícules de caire documental (non-fiction films): 
noticiaris, films didàctics de finalitat educativa o films de muntatge que combinen ma-
terial d’arxiu i entrevistes per articular un determinat efecte de reconstitució històrica.

Contràriament, l’activitat Història Contemporània amb crispetes considera el valor 
historiogràfic del cinema de ficció (fiction films). En aquest sentit, pel·lícules com El 
cuirassat Potemkin (Sergei Eisenstein, 1925), El raïm de la ira (John Ford, 1940) o 
Alemanya, any zero (Roberto Rossellini, 1948) han de ser considerades veritables 
fonts primàries per l’abordatge historiogràfic de la Revolució Russa, la Gran Depres-
sió i la immediata postguerra, respectivament. Per altra banda, en tant que pel·lícules 
de ficció són igualment fonts secundària que pretenen generar imatges comprensi-
bles dels temps passats (discurs històric). En aquest sentit, l’anomenat cinema his-
tòric de caire comercial presenta notables exemples: La Marsellesa (Jean Renoir, 
1938), Camins de glòria (Stanley Kubrick, 1957) o Salvem el soldat Ryan (Steven 
Spieldberg, 1998) són bons exemples per apropar-nos a la Revolució Francesa, la 
Gran Guerra o la Segona Guerra Mundial, en cada cas.

Les sessions d’Història Contemporània amb crispetes s’articulen mitjançant una se-
qüència didàctica que abasta dues hores, on presentarem i contextualitzarem una 
sèrie de 10 pel·lícules de ficció històrica. La projecció ordenada de les que ano-
menem crispetes, curts fragments inferiors a 5’, ofereixen un espai de presentació 
audiovisual, anàlisi, reflexió i debat sobre diversos temes d’Història Contemporània, 
que es determinen en funció de l’interès i la demanda concreta del centre. Entre 
d’altres destaquem: Revolució Francesa, Moviment Obrer, Revolució Russa, Colo-
nialisme, Gran Guerra, Gran Depressió, Segona Guerra Mundial, Guerra Freda... 

Objectius

• Fomentar una visió i una actitud d’anàlisi i reflexió crítica de la realitat històrica 
del món contemporani.
• Utilitzar el cinema per treballar temàtiques relacionades amb el currículum 
escolar d’una manera atractiva i complementària a la resta del treball a l’aula.
• Estimular la participació, el debat i l’esperit crític davant els esdeveniments 
històrics i els discursos historiogràfics.
• Contribuir a l’aprenentatge del llenguatge audiovisual.

Inscripcions: Per correu a educa@cinebaix.com

A qui s’adreça: A alumnes de 4t d’ESO, de batxillerat, de cicles formatius i 
d’escoles d’adults 

Durada de la sessió: 2 hores

Lloc: CineBaix (c/ Joan Batllori, 21 - Sant Feliu de Llobregat)

Calendari: Dilluns o divendres durant tot el curs (a concretar segons la deman-
da)

Horari: Matí 

Preu: Gratuït



Descripció de l’activitat

CineBaix ofereix als centres educatius la possibilitat d’organitzar una sessió de 
cinema amb la pel·lícula que us interessi, sobre temes o àrees de coneixement 
específiques, en versió original, doblada o subtitulada, segons la disponibilitat 
de cada pel·lícula.

Objectius

• Utilitzar el cinema com a mitjà educatiu i font de coneixement atractiva i com-
plementària al treball a l’aula.
• Acostar els infants i joves a propostes cinematogràfiques diferents de les que 
habitualment tenen accés: cinema d’autor, clàssic, europeu i altres cinemato-
grafies minoritàries, en versió original o doblada, i sempre que sigui possible, 
en català.
• Fomentar la creació d’espais de sensibilització i debat sobre la realitat que 
ens envolta.
• Contribuir a l’aprenentatge del llenguatge audiovisual.
• Contribuir a l’aprenentatge de llengües estrangeres.
• Difondre l’experiència de CineBaix; un cinema associatiu, autogestionat i de 
proximitat.

A qui s’adreça: A alumnes d’infantil, primària, ESO, batxillerat, cicles forma-
tius, educació especial, escola d’adults i comunitat educativa en general 

Durada: Determinada per la pel·lícula escollida

Lloc on es realitza: 
- sessions presencials: a CineBaix (c/ Joan Batllori, 21, Sant Feliu de Llobregat)
- sessions virtuals: a les aules dels centres, a través de la Sala7.CineBaix.
Virtual

Suport a l’activitat: En alguns casos, possibilitat d’oferir materials didàctics 
per treballar les pel·lícules a l’aula

Inscripcions: Per correu a educa@cinebaix.com 

Calendari: 
- sessions presencials a CineBaix: dilluns o divendres al matí durant tot el curs
- sessions virtuals a les aules: qualsevol dia

Preus: 
- sessions presencials a CineBaix: 3 € per alumne (preu mínim de la sessió: 
400 € o 500 €, segons la pel·lícula escollida)
- sessions virtuals a les aules: a concretar segons la pel·lícula escollida

Sessions a demanda



CineBaix som un cinema associatiu  
sense ànim de lucre.

Treballem des del voluntariat i l’autogestió.

Utilitzem serveis  financers ètics i solidaris.

Oferim productes de Comerç Just, 
ecològics, alternatius i de proximitat.

Organització En conveni amb


