DOCS&TEENS
La secció per a alumnes d’ESO i
Batxillerat del DocsBarcelona

HISTÒRIES PER
EMOCIONAR-TE,
GAUDIR,
REFLEXIONAR I
PARLAR.
3.000 alumnes de 32
instituts assistents a
la darrera edició

docsbarcelona.com

Més de 8.742
espectadors
acumulats en
aquesta secció

El Docs&Teens d'enguany
dedica aquesta secció al medi
ambient

Les projeccions són gratuïtes,
només cal inscriure’s!
Docs&Teens centra la seva
programació en visibilitzar el canvi
climàtic, els perills que afronta avui dia
el nostre planeta i com l’entorn i el
medi afecten a les persones i a la seva
vulnerabilitat.
Són històries que ens apropen a
algunes de les iniciatives i lluites
individuals o col·lectives d'arreu del
món per conèixer, preservar, cuidar,
respectar el nostre planeta i
sobreviure a entorns hostils.
Les projeccions aniran acompanyades
d'un col·loqui entre els estudiants i els
creadors de les pel·lícules i/o experts
sobre el tema

Quan i on
Dates: de dill. 14 de maig al
div. 25 de maig de 2018
(excepte 21 i 24 de maig)

Horari: 2 sessions diàries, a
les 9.45h i a les 11.45h
Lloc: CCCB, c/ Montalegre, 5
(Barcelona)

Preu: gratuït
Reserves: Aneu al
formulari d’inscripció
Més informació:
escoles@docsbarcelona.com
+34 93 452 46 18

I a més a més...

Descobreix els tallers
Mòbildoc que oferim als
instituts!

docsbarcelona.com

QUINS DOCUMENTALS PUC VEURE?

GRÀCIES PER LA PLUJA de Julia Dahr

EL VIATGE DE L’UNAI d’Andoni Cadena

RAFEA I EL SOL de Jehane Noujaim i Mona Eldaief

FRÀGILS d’ Oriol Gispert, Amanda Sans i Lluís Jené

GRÀCIES PER LA PLUJA
El temps s’esgota, per canviar el futur de nostre planeta,
cal canviar el nostre present.
Durant els últims quatre anys en Kisilu, un granger
kenyà, ha utilitzat la seva càmera per capturar la
vida de la seva família, el seu poble i els efectes
devastadors del canvi climàtic sobre la seva terra.
Quan una tempesta destrueix casa seva, decideix
construir un moviment comunitari d’agricultors
per lluitar contra els impactes del clima extrem i
decideix viatjar a París, a la XXI Conferència sobre
el Canvi Climàtic, per intentar tenir veu en les
converses sobre el clima i donar un gir de 180
graus a les polítiques mediambientals

Què

aporta: Un

testimoni dels efectes
devastadors del canvi climàtic sobre la terra i com
algunes lluites individuals poden marcar la
diferència cap a un futur més sostenible i una
societat responsable amb el medi ambient.
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Direcció: Julia Dahr
País: Noruega, Regne
Unit
Durada: 60 min.
Any: 2017
VOSCat
Tràiler: Veure aquí
Temes i matèries
relacionades:
Medi Ambient, Canvi
Climàtic, Economia,
Socials.

Projeccions:
Dilluns 14 de maig 2018 /
11:45h
Dijous 17 de maig 2018 /
9:45 i 11:45
Formulari d’inscripció
4

EL VIATGE DE L’UNAI
La història d’un nen de deu anys i la seva família en un
viatge extraordinari al voltant del món.
El pare de l’Unai, fotògraf de natura, té la missió de buscar set
animals emblemàtics per fotografiar-los i mostrar la delicada
situació en què es troben.
Durant més d’un any, l’Unai segueix les passes del seu pare
compartint amb la seva germana i la mare unes experiències
vitals úniques, que transmeten un amor incondicional per la
natura. Llops, elefants, pumes, bisons, pingüins, calaus i
cocodrils són els protagonistes d’un viatge apassionant per
tots els continents. Unai pren la veu d’aquesta història que
relata la seva aventura, un viatge de descoberta de la riquesa
medio ambiental del nostre planeta

Què aporta: Un missatge d'alerta contra la captivitat i
l'extinció animal a la vegada que convida a explorar la
diversitat medio ambiental per nosaltres mateixos, des del
respecte i responsabilitat.
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Direcció: Andoni
Canela
País: Catalunya
Durada: 70 min.
Any: 2016
VO Cat
Tràiler: Veure Aquí
Temes i matèries
relacionades:
Geografia, Biologia,
Ciències Naturals.
Projeccions:
Dimecres 16 de maig
2018 / 9:45 i 11:45
Dimecres 23 de maig
2018 / 9:45 i 11:45

Formulari d’inscripció

RAFEA I EL SOL
La lluita d’una dona beduïna per canviar el seu
destí a través de l’energia solar
Rafea és una dona beduïna que viu amb les seves quatre
filles en un dels pobles més pobres del desert de Jordània, a
la frontera amb l’Iraq. A Rafea li ofereixen l’oportunitat de
viatjar a l’Índia per assistir al programa del Barefoot College,
en què dones analfabetes de tot el món es formen durant 6
mesos per ser enginyeres solars. Si ho aconsegueix, podrà
electrificar el seu poble, formar altres enginyers i mantenir
així les seves filles. Serà un viatge difícil per a Rafea, però el
seu repte més gran serà defensar els seus drets com a dona
en contra de les tradicions del seu entorn social i la
mentalitat tradicional beduïna, que s’arrela al fet que el lloc
d’una dona és a casa, per servir el seu marit.

Què aporta: La defensa dels drets de les dones i el
trencament de les tradicions arrelades en les societats
patriarcals, alhora que mostra el poder de l’educació contra la
força de la tradició.
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Direcció: Jehane
Noujaim i Mona
Eldaief
País: Estats Units
Durada: 76 min.
Any: 2012

VOSCat
Tràiler: Veure Aquí
Temes i matèries
relacionades: Socials,
Economia, Geografia,
Tutoria, drets de les dones.

Projeccions:
Divendres 18 de maig 2018
/ 9:45 i 11:45h
Divendres 25 de maig 2018
/ 9:45 i 11:45h
Formulari d’inscripció

FRÀGILS
Quatre noies de quatre continents viuen en condicions de
pobresa extrema. Totes tenen una cosa en comú: la seva
fràgil situació

Direcció: Oriol
Gispert, Amanda
Sans i Lluís Jené

Durant dos anys, un equip va filmar el naixement i
primer any de vida de quatre nenes de quatre continents
diferents d’ Amèrica Llatina, Índia, Àfrica i Europa, totes
elles van tenir uns inicis marcats per la pobresa i les
seves circumstàncies difícils. Ara, 10 anys després,
tornen a visitar aquelles nenes i a ser testimonis de la
situació de les seves famílies i els seus països. Hauran
millorat les seves vides o, pel contrari, hauran empitjorat

Any: 2017

Què aporta: Posa de manifest la pobresa en què moltes
famílies viuen arreu del món i com n’és de difícil poder
sortir-ne. El medi en el que viuen determina les seves
diferents vides en entorns culturals i socials diversos,
sempre des d’una perspectiva femenina.
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País: Catalunya
Durada: 65 min.

VOSCat
Tràiler: Veure aquí
Temes i matèries
relacionades: Socials,
Economia, Geografia,
Tutoria, drets de les dones.

Projeccions:
Dimarts 15 de maig 2018 /
9:45 i 11:45h
Dimarts 22 de maig 2018 /
9:45 i 11:45h
Formulari d’inscripció

Quan i on
Dates: de dill. 14 de maig al div. 25 de maig de 2018
(excepte 21 i 24 de maig)
Horari: 2 sessions diàries, a les 9.45h i a les 11.45h
Lloc: CCCB, c/ Montalegre, 5 (Barcelona)
Preu: gratuït
Reserves: Aneu al formulari d’inscripció
Informació: escoles@docsbarcelona.com
+34 93 452 46 18
La comunitat educativa pot jugar un paper
fonamental per assegurar un futur sostenible al
nostre planeta i crear una societat igualitària,
responsable i solidària amb el medi ambient i el
nostre entorn.
docsbarcelona.com
@DocsBarcelona / facebook.com/docsbarcelona

