
JACOB, MIMI I ELS GOSSOS DEL BARRI 
Activitat educativa 
Abans de l’estrena del film, durant els mesos de setembre i octubre, entre 5 i 8 escoles de 
diferents barris de Barcelona duran a terme una activitat relacionada amb els temes que 
planteja el film. Aquesta activitat està adreçada a alumnes del cicle mitjà i superior de 
primària i pretén generar consciència sobre els problemes de les ciutats i aprendre i 
entendre conceptes com la globalització, la gentrificació, l’especulació o la contaminació tot 
buscant solucions consensuades, respectuoses i creatives. 

L’activitat es divideix en tres fases: 

 

Visionat de la pel·lícula Consisteix en una projecció 
gratuïta a l’escola per al grup classe que 
posteriorment desenvoluparà l’activitat. La 
presentació i el col·loqui posterior anirà a càrrec de 
l’equip de Pack Màgic on es guiarà el debat amb els 
alumnes i se’ls farà una sèrie de preguntes per 
conèixer les seves inquietuds sobre el seu entorn i 
el coneixement de l’espai públic: hi ha algun espai 
al vostre barri que hagi patit una transformació 
semblant a la que es veu al film? Coneixeu espais on 

s’hagi volgut construir i que els veïns ho hagin impedit? Hi ha prou espais verds? 
Quins llocs creieu que poden millorar? 
 
 
 

Juga a ser urbanista! A partir del debat sorgit 
del visionat del film, es proposa l’activitat en 
sí. Els alumnes es dividiran en grups de 4 o 5 i 
cadascun adoptarà un rol diferent: veïnat, 
immobiliària, infants, ecologistes, 
comerciants, ajuntament, etc. A terra hi haurà 
un plànol simplificat de l’entorn urbanístic de 
l’escola i cada grup, defensant el seu paper, 
haurà de trobar solucions consensuades amb 
la resta de rols per tal de trobar millores 
respectuoses i dibuixar-les sobre el plànol. 
Poden utilitzar les eines pictòriques que els semblin més adequades. El dibuix és col·lectiu i 
tots els alumnes de la classe participen tant en la proposta d’idees com en l’execució. 



Reflexió i constància Finalitzat el dibuix, és el 
moment d’observar, valorar i extreure 
conclusions. També cal que els alumnes 
s’expliquin i deixin constància de per què han 
triat un espai i no un altre i quines mesures i per 
quines raons les apliquen. Poden fer-ho a través 
d’un vídeo on aniran desglossant el seu mapa i 
explicant tots els canvis que han introduït 
respecte a la realitat del seu barri, argumentant 
cada un dels canvis introduïts i de les seves 
propostes. 

 

 

Amb les fotografies, mapes, dissenys i vídeos que es produeixin, des de Pack Màgic es farà 
una exposició virtual on es podrà consultar tot el material generat, de disposició lliure per a 
tots els centres educatius, així com un resum audiovisual.  

Aquesta activitat educativa ha estat ideada per Pack Màgic i per a la realització dels tallers 
comptarà amb la col·laboració del col·lectiu El globus vermell. Posteriorment passarà a 
formar part a de la proposta educativa del projecte CONSTRUIR MIRADES, formació en 
llenguatges audiovisuals, per a que més escoles hi puguin participar i gaudir-ne. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pack Màgic és una distribuïdora de cinema infantil enfocada en la difusió de pel·lícules i 
altres recursos audiovisuals que estimulen la sensibilitat estètica, l’educació emocional i la 
transmissió de valors socials i culturals.  
 
Les pel·lícules que formen part del catàleg de Pack Màgic estan adreçades a nens i nenes 
d’entre 2 i 12 anys i es distribueixen en versió doblada en català i amb subtítols per tal de 
fomentar la lectura entre els espectadors i espectadores més petits, així com per a fer-les 
accessibles a infants amb dificultats auditives. 
 
 
A la llista de títols hi trobareu tant pel·lícules recents, provinents de cinematografies es-
pecialitzades en cinema infantil i d’animació, com títols clàssics que van ser populars entre 
altres generacions.  
 

Pack Màgic posa cura i rigor en la selecció de pel·lícules adients a les característiques, 
capacitats i sensibilitats dels nens i nenes d’aquestes edats i elabora materials de promoció 
concebuts per incentivar la curiositat sobre cada títol i fomentar el gust per les pel·lícules i per 
anar al cinema des de la infància.  
 

 
 


