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

HISTÒRIES PER EMOCIONAR,
GAUDIR, REFLEXIONAR I
PARLAR.
3.252 alumnes de 32 instituts assistents
a la darrera edició
Més de 11.992 espectadors acumulats
en aquesta secció
docsbarcelona.com

Docs&Teens 2019
En Clau de Dona
#MIRADESFEMENINES

Projeccions gratuïtes, prèvia
inscripció!
Docs&Teens presenta enguany una programació
de documentals que trenquen amb la imatge
estereotipada de la dona i que ens mostren a
protagonistes valentes, atrevides, lluitadores,
irreverents i lliures, que es revelen, que
s’atreveixen a trencar amb els rols de gènere i les
tradicions que les releguen a un segon pla...
Són històries que ens apropen a lluites
individuals o col·lectives d'arreu del món per la
igualtat de gènere, el respecte, la igualtat
d’oportunitats i la no violència envers les dones.
Totes les projeccions s’acompanyen d'un
col·loqui posterior entre els estudiants i els
creadors o protagonistes de les pel·lícules i/o
experts sobre el tema tractat.

DESCOBREIX L’ESSÈNCIA DEL
DOCS&TEENS EN AQUEST
VÍDEO

Quan i on
Dates: de dimarts 14 de maig a
divendres 24 de maig de 2019 (excepte
dijous 23 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 impartim als instituts!
docsbarcelona.com

QUINS DOCUMENTALS PODEU VEURE?

Recomanades per a 3er i 4rt d’ESO i Batxillerat

UN HOME MILLOR
2017, 79min. VOSCat

(M)OTHERHOOD
2018, 58min. VOSCast

#MIRADESFEMENINES

Recomanades per a tots els cursos

OUAGA GIRLS
2017, 83min. VOSCat

BOXING FOR FREEDOM
2015, 52min. VOSCast

UN HOME MILLOR

#MIRADESFEMENINES

Una producció valenta i necessària que aborda un
nou paradigma per a la prevenció de la violència
masclista.
Una nit d’estiu, Attiya Khan, una noia de només 18
anys, fuig de casa i corre pels carrers de la seva ciutat
tement per la seva vida. S’escapa de l’Steve, el seu
nuvi, que ha estat abusant d’ella des de fa dos anys.
22 anys més tard, l’Attiya demana a l’Steve que es
reuneixi amb ella. Víctima i agressor busquen junts les
causes i la millor solució del conflicte. Sense perdonar o
justificar els terribles abusos, el benestar emocional de
l’Attiya passa perquè el seu agressor reconegui que es
va equivocar.
Què aporta: El testimoni d’una ex-parella que parla
obertament de la seva relació en l’adolescència,
marcada per la violència física i emocional.
Per primera vegada, la víctima confronta a l’agressor
perquè assumeixi la responsabilitat de les accions
violentes, els seus actes, els seus errors i aprengui del
seu passat.

docsbarcelona.com

Direcció: Attiya Khan i Lawrence
Jackman
País: Canadà
Durada: 79 min.
Any: 2017
VOSCat
Tràiler: Veure aquí

Temes i matèries relacionades:
Violència masclista, relacions efectives
de control i abusives a l’adolescència

Projeccions:
Dijous 16 de maig 2019 / 9:45h i 11:45h
Dimecres 22 de maig 2019 / 9:45 i 11:45
Formulari d’inscripció
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(M)OTHERHOOD

#MIRADESFEMENINES

Una reflexió crítica al voltant de la maternitat que
trenca amb els estereotips i els rols
tradicionalment associats a les dones.
Perquè la societat continua jutjant a les dones que
no volen tenir fills?
El testimoni d’un grup de dones (mares i no) que
decideixen parlar sobre l’ideal de la maternitat
contemporània. Trencant tabús i qüestionant l’instint
maternal, parlen sobre el penediment i com sovint, la
societat i el patriarcat influeixen, enormement, en les
decisions que porten a una dona a ser mare.
Arguments que en fan replantejar i qüestionar els
rols de les dones dins la societat actual i la pressió
que s’exerceix en vers elles quan es tracta
d’engendrar i cuidar dels seus fills i filles.
Què aporta: La defensa de la diversitat i de la
llibertat de les dones a decidir per elles mateixes,
una reflexió crítica sobre el concepte de maternitat
en la societat contemporània.

docsbarcelona.com

Direcció: Inés Peris i Laura García
País: Espanya.
Durada: 58 min.
Any: 2018
VOSCaste
Tràiler: Veure Aquí

Temes i matèries relacionades:
Feminisme, rols de les dones i
estereotips de gènere, patriarcat i món
actual.
Projeccions:
Div. 17 de maig 2019 / 9:45h i 11:45h
Dimarts 21 de maig 2019 / 9:45h i
11:45h
Formulari d’inscripció

OUAGA GIRLS

#MIRADESFEMENINES

La divertida i inspiradora història d’un grup de
noies que, trencant tradicions i les expectatives
dels altres, lluiten pel seu propi destí.
A la capital de Burkina Faso, un grup de noies joves
estudien en una escola per convertir-se en
mecàniques de cotxes. Entre martells i claus
angleses, comparteixen rialles, germanor i amistat.
Els seus somnis i desitjos es barregen amb els
valors d’un país i amb l’opinió de la societat que les
envolta sobre com ha de ser suposadament una
dona.
Les vides d’aquestes noies en el moment crucial en
que acaben els estudis, ens acosten a l’inevitable i
difícil transició universal de l’adolescència a la vida
adulta, en aquests casos, allunyades dels rols
tradicionals que la societat dicta ...
Què aporta: Una visió alegre sobre l'apoderament
femení i la sororitat, a la vegada que posa de
manifest les barreres socials i tradicionals amb les
quals es troben moltes dones quan decideixen un
futur per a elles mateixes.
docsbarcelona.com

Direcció: Theresa Traore Dahlberg
País: Suècia, Burkina Faso, França,
Qatar
Durada: 83 min.
Any: 2017
VOSCat

Tràiler: Veure Aquí
Temes i matèries relacionades:
Rols de les dones i estereotips de
gènere, drets de les dones i igualtat de
gènere
Projeccions:
Dimarts 14 de maig 2019 / 9:45h i
11:45h
Divendres 24 de maig 2019 / 9:45h i
11:45h
Formulari d’inscripció

BOXING FOR FREEDOM

#MIRADESFEMENINES

La determinació d’una noia afgana per
aconseguir el seu somni i trencar amb les
tradicions del seu país
La vida de Sadf Rahimi fa un gir radical quan,
amb només 13 anys, s’uneix al primer i recent
creat equip de boxa femení de l’Afganistan, un
país en el que el rol de la dona es limita al
matrimoni i al criança dins la llar. Aviat, Sadf es
converteix en la millor boxejadora del seu país i
un model a seguir per a moltes noies de la seva
edat. Però el camí cap a l’èxit no estarà exempt
de dificultats i amenaces. Ella i la seva família
hauran d’enfrontar-se al pes de la tradició, les
amenaces i la pressió social mentre la seva
lluita es transforma en un símbol pels drets de
la dona.
Què aporta: Una història de superació personal
que posa de manifest les dificultats de moltes
noies a accedir a una vida diferent de la que se
li ha marcat només pel fet de ser dona.
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Direcció: Juan Antonio Moreno i Silvia
Venega
País: Espanya
Durada: 52 min.
Any: 2015
VOSCaste
Tràiler: Veure aquí

Temes i matèries relacionades:
drets de la infància i de les dones,
estereotips i rols de gènere, igualtat
d’oportunitats entre homes i dones, esport
i educació
Projeccions:
Dimecres 15 de maig 2019 / 9:45h i
11:45h
Dilluns 20 de maig 2019 / 9:45h i 11:45h

Formulari d’inscripció

DOCS&TEENS
Reserves: formulari d’inscripció
Més info: escoles@docsbarcelona.com
+34 93 452 46 18

La comunitat educativa pot jugar un
paper fonamental en la contribució
d’un futur lliure de violències
masclistes, on homes i dones visquin
amb igualtat de drets, sense
discriminació per sexe ni gènere.
#MIRADESINQUIETES
#MIRADESFEMENINES

docsbarcelona.com

