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MISSIÓ

VISIÓ
VALORS

Comunitat: 

Ecosistema: 

Transversalitat: 

el club de l’audiovisual i l'educació
mirar per aprendre · aprendre a mirar



Tallers de creació per a joves
Cursos presencials per a estudiants, en els quals es desenvolupa una 

activitat pràctica de creació audiovisual.

Descobrir les professions del cinema
Activitats que serveixen perquè els joves coneguin les professions del 

cinema fent visites a rodatges

Formació de formadors
Formacions específiques per a docents en l’ús de l’audiovisual com a 

eina pedagògica.

Cinema amb valors en gira
Pel·lícules d’estrena, amb valor social, per ser visionades al centre, 

acompanyades d’una exposició i de material pedagògic.

Viure l’experiència d’anar al cinema
Sortides d’estudiants a sales de cine i a festivals per veure una 

pel·lícula i realitzar una activitat pedagògica in situ.

Assistir a esdeveniments del sector
Invitacions, descomptes i avantatges per a docents, per assistir a 

preestrenes, gales de cinema, festivals..FILMPÈDIA.ORG: L’IMDB DE L’EDUCACIÓ

RECOMANADOR DE PEL·LÍCULES 

Catàleg de pel·lícules indexades segons criteris educatius: matèria, 
nivell educatiu, temàtica i valor pedagògic. 

FILMPÈDIA.TV: EL NETFLIX DE L’EDUCACIÓ

Plataforma VoD amb un catàleg de films amb drets d’exhibició pública 
per visionar dins l’àmbit educatiu.

FILMPÈDIA.ORG: 
RECURSOS PEDAGÒGICS BASATS EN CONTINGUTS AUDIOVISUALS

MATERIAL DIDÀCTIC SOBRE PEL·LÍCULES

Fitxes i quaderns per treballar en profunditat una pel·lícula. Inclou 
exercicis per treballar el film abans i després del seu visionat.

BANC PÍNDOLES PEDAGÒGIQUES AUDIOVISUALS

Biblioteca de clips audiovisuals acompanyats d’una suggerència 
didàctica que es pot treballar en una sessió de classe.

COMBINEM EINES DIGITALS          AMB  PROPOSTES PRESENCIALS



Cinema legal a classe Aprendre amb cinema Viu el cinema

TOT ALLÒ RELACIONAT 
AMB 
EN UNA SOLA PLATAFORMA

Un catàleg online de pel·lícules
amb valor educatiu i respectuós
amb la propietat intel·lectual.

Recursos didàctics basats en 
fragments de pel·lícules 
etiquetades segons matèries
i temàtiques.

Activitats vivencials i participatives
que apropen el sistema educatiu
a la indústria audiovisual.



Plataforma de FILMCLUB



Dins la plataforma podràs trobar tota mena de continguts audiovisuals 
catalogats per àmbits curriculars, nivells educatius i conceptes clau.



Cercador avançat

Fes cerques tan afinades com vulguis. El cercador està 
pensat per a facilitar-te l’accés als continguts que més 
s’adeqüin a les teves necessitats com a educador.

Es pot filtrar per:

● Tipus de recurs
● Temàtica
● Durada
● Nivell educatiu
● Àmbits curriculars
● Paraules clau



La FILMPÈDIA és un catàleg digital amb tot tipus de films (pel·lícules, documentals, 
curts…) amb els drets d’exhibició pública gestionats per a l’àmbit educatiu. 



La FILMPÈDIA també és un banc de continguts audiovisuals amb materials didàctics 
associat per a treballar qualsevol àrea curricular a l'aula, que facilita i fa estalviar 

temps als docents en la preparació de les classes.

Fragments

Pel·lícules i 
curts

Documentals

Videoclips



El material didàctic són quaderns i unitats didàctiques  que poden ser visionats en 
streaming i o poden descarregar-se.



11
quaderns pedagògics.

11



També oferim un seguit 
de tallers i activitats 

nostres i d’altres 
entitats, ja que som 

una plataforma 
agregadora i 

col·laborativa.



Recentment hem publicat els Canals Temàtics, una recopilació de tota mena de 
material relacionat amb un tema en concret. 



Aquests canals contenen tant recursos audiovisuals... 



…com continguts en escrits...



… entre altres formats.



A sota de cada fitxa i recurs hi ha un espai 
habilitat perquè pugueu deixar els
vostres comentaris i suggeriments.



A l’àrea de perfil, l’usuari/a pot guardar-se els continguts favorits per poder-los 
utilitzar a l’aula. 

Gaudeix d’un accés personal a la plataforma
Desa les teves cerques preferides

Gestiona el teu propi directori amb els teus recursos favorits
Deixa els teus comentaris i suggeriments als recursos existents

Recomana i comparteix materials amb altres docents



Creiem en
la màgia
del cinema
per aprendre


