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Educadors de pel·lícula, amb Jaume
Cela
Catorze impulsa un cicle que uneix l'imaginari del cinema amb la realitat de
l'educació
Parlar d'educació des de l'entusiasme i la responsabilitat. Amb una mirada atenta al matís.
EduCaixa i la revista digital Catorze (http://www.catorze.cat) presenten Educadors de pel·lícula
(https://ticketsbarcelona.caixaforum.com/caixaforum_bcn/ca_ES/entradas/evento/9482) , la
segona edició del cicle Mestres de pel·lícula, que va ser creat per Carles Capdevila. Adreçat a
docents i famílies, es durà a terme al CaixaForum Barcelona del dilluns 17 al divendres 21 de juliol,
de 10:00 a 14:00, i estarà conduït pel mestre i escriptor Jaume Cela
(http://www.catorze.cat/noticia/4404/jaume/cela/mestres/hem/fer/bones/persones) i presentat per
Gemma Ventura.
Maria Jesús Comellas
(http://www.catorze.cat/noticia/5544/maria/jesus/comellas/no/preguntem/nens/pensen) , Jaume
Funes
(http://www.catorze.cat/noticia/4955/jaume/funes/quina/culpa/aquest/adolescent/tenir/pares) , Eva
Bach
(http://www.catorze.cat/noticia/5049/eva/bach/pares/mestres/carreguem/nens/nostres/mancances/
emocionals) , Alba Castellví (http://www.albacastellvi.cat/es/) i Jordi Bernabeu
(http://jordibernabeu.cat/) seran els cinc experts que en formaran part. Amb cadascun d'ells
veurem, reflexionarem i profunditzarem cada dia sobre una pel·lícula. És així com amb el públic
s'establirà un debat obert per compartir experiències i suggerir noves propostes. Les activitats
d'aquest cicle estan reconegudes pel Departament d'Ensenyament segons la resolució del
21/06/2017.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=v37qgjknN_0
Dilluns 17 de juliol, La professora d'història amb Maria Jesús Comellas
(https://ticketsbarcelona.caixaforum.com/caixaforum_bcn/ca_ES/entradas/evento/9482/ses
sion/528727)
(https://ticketsbarcelona.caixaforum.com/caixaforum_bcn/ca_ES/entradas/evento/9482/session/52
8727)
L'especialista convidada serà Maria Jesús Comellas
(http://www.catorze.cat/noticia/5544/maria/jesus/comellas/no/preguntem/nens/pensen) . Mestra,
doctora en psicologia, professora emèrita de la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat
Autònoma de Barcelona i dinamitzadora del projecte Espais de debat educatiu.
La pel·lícula La professora d'història mostra la importància de confiar en els alumnes i quin és el
sentit de l'educació. Delata com per educar cal evitar els prejudicis i potenciar les capacitats de
cada alumne.

Dimarts 18 de juliol, De tal pare tal fill
(https://ticketsbarcelona.caixaforum.com/caixaforum_bcn/ca_ES/entradas/evento/9482/ses
sion/528739) amb Jaume Funes
(https://ticketsbarcelona.caixaforum.com/caixaforum_bcn/ca_ES/entradas/evento/9482/ses
sion/528739)
L'especialista convidat serà Jaume Funes
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(http://www.catorze.cat/noticia/4955/jaume/funes/quina/culpa/aquest/adolescent/tenir/pares) ,
psicòleg, educador i periodista. S'ha especialitzat en el món dels adolescents i dels joves,
concretament en les seves dificultats socials i educatives. En l'àmbit escolar, ha treballat en la
renovació pedagògica i en les polítiques d'infància i joventut.
La pel·lícula De tal pare, tal fill ens permetrà reflexionar sobre com la nostra manera de ser i les
nostres creences fan que eduquem els fills d'unes maneres determinades.

Dimecres 19 de juliol, La família Bélier amb Eva Bach
(https://ticketsbarcelona.caixaforum.com/caixaforum_bcn/ca_ES/entradas/evento/9482/ses
sion/528740)
L'especialista convidada serà Eva Bach
(http://www.catorze.cat/noticia/5049/eva/bach/pares/mestres/carreguem/nens/nostres/mancances/
emocionals) , mestra, pedagoga, orientadora, terapeuta familiar, formadora de formadors i
escriptora. Ha estat pionera en la introducció de l'educació emocional en els àmbits escolars i
familiars.
La pel·lícula La familia Bélier mostra com la vida ens educa. Així com les actituds que poden tenir
els pares quan les capacitats dels fills no encaixen en les seves expectatives. També ens
permetrà debatre sobre com l'adolescència és una etapa per descobrir els propis talents i fer
realitat els somnis.

Dijous 20 de juliol, Captain Fantastic amb Alba Castellví
(https://ticketsbarcelona.caixaforum.com/caixaforum_bcn/ca_ES/entradas/evento/9482/ses
sion/528741)
L'especialista convidada serà Alba Castellvíhttp://www.albacastellvi.cat/es/)
(
. Va estudiar
magisteri i sociologia per entendre com l'educació pot contribuir a la transformació social. Es va
especialitzar en la gestió dialogada de conflictes. Actualment treballa en un projecte educatiu
alternatiu on és educadora de nens i joves de 3 a 15 anys. També imparteix cursos per a pares i
mares que incorporen tècniques de coaching per reconduir situacions conflictives. És autora del
llibre Educar sense cridar.
La pel·lícula Captain Fantastic ens permetrà reflexionar sobre com ens eduquen les circumstàncies.
Des de com plantem cara a les situacions i com ens hi adaptem, fins a com sobreprotegim o no
els fills i com els nens poden desenvolupar el sentit crític.

Divendres 21 de juliol, Hombres, mujeres y niños amb Jordi Bernabeu
(https://ticketsbarcelona.caixaforum.com/caixaforum_bcn/ca_ES/entradas/evento/9482/ses
sion/528742)
(https://ticketsbarcelona.caixaforum.com/caixaforum_bcn/ca_ES/entradas/evento/9482/session/52
8742)
L'especialista convidat serà Jordi Bernabeu http://jordibernabeu.cat/)
(
, psicòleg i educador. Està
especialitzat en l'atenció a adolescents i joves, pel que fa a la prevenció del consum de drogues i
usos de les TIC i les xarxes socials. També ha format part d'un estudi dirigit a mestres de
secundària sobre l'ús d'internet.
La pel·lícula Hombres, mujeres y niños és una oportunitat per parlar sobre com podem educar i
acompanyar en el món tecnològic. La pel·lícula obre el debat al voltant dels usos infantils i
adolescents de l'entorn digital.
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Més informació i inscripcions
(https://ticketsbarcelona.caixaforum.com/caixaforum_bcn/ca_ES/entradas/evento/9482)
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