
Què és MAJORDOCS?
 
MAJORDOCS és el primer festival internacional de cinema documental a Mallorca.
Un espai íntim i creatiu per a descobrir altres realitats i punts de vista a través d'una
selecció de 8 documentals de creació, amb la presència dels seus directors. 
 
La primera edició internacional del festival tindrà lloc entre l’1 i el 4 d’abril de 2020 amb
el cinema Rívoli i el Centre Cultural Sa Nostra com a seus principals.
 
MAJORDOCS EDUCA
 
Davant un consum cada vegada major de continguts audiovisuals, MAJORDOCS pretén
estimular l'esperit crític i la sensibilitat dels joves a través d'activitats en torn del cinema
documental. El festival contribueix amb la difusió entre els joves d'un gènere que té
immenses possibilitats pedagògiques per a explorar, des de l'emoció, assumptes humans,
artístics, històrics, socials, ètics, científics o d'actualitat.  
 
En aquesta línea, hem creat el programa EDUCA integrat per dos tipus d'activitats: la
formació per a docents i l'ús de materials pedagògics per a estudiants. Es conceben
com un projecte unitari i alhora complementari. 
 
La concepció d’ambdues accions serà coherent i permetrà que aquells/es professors/es
que assisteixin al seminari puguin reconèixer en els materials les propostes
desenvolupades a la formació alhora que hi troben noves idees. Igualment, els i les
docents que facin ús dels materials pedagògics sense haver assistit a la formació podran
utilitzar-los de manera intuïtiva i entenedora.
 
El principal objectiu de la proposta és oferir idees, propostes i metodologies al
professorat per a propiciar el descobriment actiu per part de l’alumnat del cinema com a
art, cultura, creació i espai de reflexió i diàleg. 
 
La formació serà eminentment pràctica i totalment gratuïta, pensada per a ser aplicable
al treball amb alumnes d’entre 14 i 18 anys que assisteixin a les projeccions. S’analitzaran
fragments de films i també s’oferiran eines per generar diàleg i acompanyar la reflexió.
 



 Introducció: el cinema com a creació i mode de coneixement del món.
 Les pel·lícules de MAJORDOCS: anàlisis de fragments que ens permetin pensar sobre
cada un dels films i sobre els treballs que podem desenvolupar amb l’alumnat.
 Metodologies i estratègies per a generar conversa i reflexió sobre els films.
 Propostes creatives per a desenvolupar amb l’alumnat.

Sinopsi visual del film
Documentació sobre la pel·lícula
Documentació sobre el/la cineasta
Reflexions sobre les qüestions de fons dels films i les tries cinematogràfiques
Propostes per a l’escriptura i la creació
Recomanacions a partir dels films visionats (cinema, literatura, música...)

La formació i els materials pedagògics es desenvoluparan a partir de metodologies i
propostes de ‘Cinema en curs’, programa de pedagogia del cinema a escoles i instituts que
és conduït per docents i cineastes. Actualment es desenvolupa la 15 edició del programa a
Catalunya, Galícia, Madrid, Euskadi i Alemanya.
 
PROGRAMA
 
La jornada, impartida per Laia Colell, codirectora del programa 'Cinema en curs', serà
dimecres 4 de març de 17:30h a 20:00h a la sala d'actes de l'edifici Sa Riera (UIB). 
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MATERIALS PEDAGÒGICS
 
Els materials pedagògics s'entregaran gratuïtament als professors que assisteixin amb els
seus alumnes a les projeccions educatives que tindran lloc tots els matins de l'1 al 4 d'abril.  
Constaran de dues pàgines per a cada film i contindran:
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Inscripcions: www.majordocs.org/ca/educa
 
Si tens algun dubte o necessites més informació pots posar-te en contacte amb nosaltres a
educa@majordocs.org.


