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Fitxa tècnica i artística 

 

Títol original: Sur la chemin de l’école  

Direcció: Pascal Plisson 

Guió: Marie-Claire Javoy i Pascal Plisson 

Escenari: Marie-Claire Javoy i Pascal 
Plisson 

Fotografia: Simon Watel 

Música: Laurent Ferlet 

Imatge: Simon Watel 

So: Emmanuel Guionet 

Muntatge: Sarah Anderson, Sylvie Lager 

Productor: Barthélémy Fougea, Stéphanie 
Schorter 
País: França  

Any: 2013  

Durada: 75 min. 
Llengües en la versió original: massai, àrab, 
castellà i bengalí. 
Tràiler 

 

En línia (espanyol iberoamericà): 

Camino a la escuela 
Camino a la escuela 
 
 

 

Resum 

Documental que explica les vivències de 4 infants, d'entre set i onze anys, de 

diferents països. Els protagonistes van a l’escola tot superant moltes adversitats: la 

distància, la dificultat climàtica, els perills físics, el cansament, etc. Jackson ha de  

 

CAMÍ DE L’ESCOLA 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca
http://www.youtube.com/watch?v=ID5jf0HbCI0
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/fpelmel/pelicula-completa-camino-a-la-escuela/
https://www.youtube.com/watch?v=DvMt2bNRaB4
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travessar la sabana de Kenya durant 15 km i no es pot deixar la cantimplora 

plena d'aigua; Carlos, a l’Argentina, fa 18 km. a cavall creuant les planes de la 

Patagònia amb la seva germana petita; Zahira, del Marroc, camina 22  

quilòmetres – unes quatre hores- per  camins escarpats  de les muntanyes de 

l’Atles. Samuel, a l'Índia, camina quatre quilòmetres des de casa seva fins a 

l’escola, però hi ha d'arribar en cadira de rodes. Malgrat les complicacions que 

sorgeixen en el camí, aquests nens i nenes no deixen d’assistir a l'escola perquè 

saben que només l'educació pot donar-los una vida millor. 

 

 

ABANS DE VEURE LA PEL·LÍCULA 
 

 

El que tu en saps: 

- Quines dificultats o problemes tens per anar a l’escola? 

- A la teva escola hi ha nens o nenes que tinguin dificultats per assistir-hi? 

- Saps d’altres llocs on anar a l’escola no sigui fàcil? 

- Quins poden ser, a parer teu, els problemes, inconvenients o perills que poden 

trobar els infants a l’hora d’anar a l’escola? 

 

El títol i la caràtula: 

- Què et suggereix el títol? 

- Què et diuen les imatges? 

- Quines expectatives et crea?  

Contrasteu les diverses opinions 

- Després de veure la pel·lícula, creus que és un títol adequat? 

- Creus que s’han acomplert les expectatives que oferia la caràtula? 
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MENTRE VEUS LA PEL·LÍCULA 

 

FITXA D’OBSERVACIÓ 

Es faran 4 grups i cadascun triarà un o una dels protagonistes de la pel·lícula -

Jackson, Zahira, Carlos, Samuel- per seguir-lo amb detall i anotar: 

- De quin país és? 

- Amb qui viu? 

- De què viuen el seu pare i mare? 

- Com és casa seva? 

- A quanta distància té l’escola? 

- Com va a l’escola: a peu, amb vehicle....? 

- Com és l’escola? 

- Com és el mestre o la mestra? 

- Per què vol anar a l’escola? 

- Alguna altra observació 

 

 

DESPRÉS DE VEURE LA PEL·LÍCULA 
 

L’EDUCACIÓ EN ELS QUATRE PAÏSOS 

Algunes dades: 

- A Kenya, el 2003 es van abolir les taxes escolars això va permetre que molts 

nens i nenes accedissin a l'educació. 

- Al Marroc, hi ha encara mig milió d’infants en edat escolar que no van a escola. 

Els darrers anys va millorant. 

- A l'Argentina, l'escola és obligatòria des dels 5 als 14 anys. Abans d'aquesta llei, 

només era obligatòria dels 6 als 12 anys. 

- A l'Índia, l'escola es va convertir en obligatòria a partir de 2010 per a tots els 

nens i nenes de 6 a 14 anys. 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca
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Activitats 

- Buscar informació actualitzada de com està la situació educativa en aquests 

quatre països. Es poden mantenir els quatre grups que hem organitzat per 

l’observació o bé es poden fer grups nous.  

- Preparar una taula comparativa i treure’n conclusions. 

 

LES ESCOLES 

La tipologia d’escoles, pel que fa a edificis i mobiliaris i, fins i tot, rituals que es 

mostren al documental- són ben diferents. Comparar les 4 escoles que hi trobem. 

 

País Edifici Separació 

nens i nenes 

Nombre 

estudiants 

Rituals 

d’entrada 

Materials 

disponibles 

El 

pati 

Mestre/

mestra 

Kènia 

 

       

Argen-

tina 

       

Marroc 

 

       

Índia 

 

       

 

• Quin d’aquests aspectes t’ha cridat més l’atenció? Digues per què. 

• Compara aquestes escoles amb la teva. 

• Se t’acut alguna manera de fer que l’escola sigui més agradable? 

• Si haguessis de planificar un lloc per aprendre, com l’idearies? 
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L'escola i la discapacitat 

A l'Índia hi ha més de 30 milions de persones  que pateixen de discapacitat física o 

mental, com Samuel, i menys del 2% dels nens amb discapacitat pot anar a 

l'escola.  La UNESCO estima que en tot el món 40 milions d’infants amb diversitat 

funcional no assisteixen a l'escola. A més dels problemes econòmics i estructurals, la 

causa principal de l'exclusió de les persones amb diverses discapacitats són, encara 

avui, els prejudicis. En molts països, el naixement d’un infant amb discapacitat és  

vista com un presagi de desgràcia per a la família. No obstant això, com mostra 

Samuel, aquests nens poden ser molt valuosos. La solidaritat i empatia que es crea 

al seu voltant beneficia tota l'escola.  

 

Preguntes 

• Quin tipus de discapacitat pateix Samuel?  

• Coneixes altres tipus de discapacitat?  

• Aquests nens i nenes poden anar a l'escola, malgrat això?   

• Esmenteu el principi de la dignitat humana i les seves conseqüències en la vida 

quotidiana. 

 

L’EDUCACIÓ DE LES NENES 

De cada 3 persones analfabetes del món dues són dones. Tot i les lleis que 

promouen la igualtat de gènere a l'escola, les dones continuen sent les principals 

víctimes de la manca d’educació.  Segons la UNESCO, si un infant té una mare que 

sap llegir, té un 50% més de probabilitats de sobreviure. Com més educació de la 

mare, més es redueix la taxa de mortalitat infantil. A l'Àfrica subsahariana, si les 

nenes tinguessin accés a l'educació secundària, 1,8 milions d’infants podrien salvar-

se. 
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PER QUÈ LES NENES NO VAN A ESCOLA O ABANDONEN ABANS? 

• El 60% dels menors sense escolaritzar són nenes i en els entorns de pobresa tenen 

una major pressió social per abandonar els seus estudis. 

• La majoria de nenes assumeix la cura de la llar a les seves tasques: cuidar els més 

petits, cuinar, rentar roba, anar a buscar aigua etc. 

• En moltes cultures l'educació de les nenes té menys valor que la dels nens.  

• En situacions de pobresa extrema les famílies prefereixen gastar en l’educació 

dels nens. Assumeixen que les nenes aprendran a casa el que els cal per portar una 

casa. 

• Les dificultats per arribar a l'escola fan que moltes nenes abandonin abans que 

els nens. Es pressuposa que una nena és més feble i està exposada a més perills que 

un nen. 

• Algunes famílies creuen que anar a l’escola i relacionar-se amb nens és un risc per 

al futur "valor matrimonial". 

• En molts països l'edat mitjana de casament per les noies és entre els 14 i els 17 

anys, per això moltes noies no arriben a l’educació secundària.  

 

- En el cas dels nens i nenes de la pel·lícula els pares volen la seva escolarització, 

però hi ha altres casos, sobretot si són nenes, en què no és així. Per què creus que hi 

ha pares i mares que no ho volen? 

  

L'ESCOLA ÉS UNA OPORTUNITAT 

Cap dels nens i nenes del documental es desanima. Zahira cada dilluns fa un llarg 

viatge de quatre hores per senders de muntanya, de vegades coberts de neu a 

l'hivern. Els germans de Samuel tenen prou coratge per superar obstacles - 

camions, carreteres inundades, etc. Zahira vol ser metge, com Samuel. I tots dos 

sabem que això és impossible sense l'educació.  

Jackson, per ser bon estudiant, va d'obtenir una beca que li permetrà continuar els 

seus estudis i, potser algun dia, convertir-se en un pilot de línia aèria com és el seu 

somni. Per a ells, l'escola no és una feina o una càrrega, és una oportunitat, un 

regal que saben que té molt valor. Per a ells, l'accés a l'educació significa tenir un 

treball el dia de demà que els permetrà tenir cura de la seva família, ajudar altres 

a entendre el món i participar en la vida del seu país. 
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Pla de diàleg 

1. T’agrada anar a l’escola?  

2. Si depengués de tu, aniries a l’escola? 

3. Quines coses aprens a l’escola? 

4. Quines coses creus que no aprens a l’escola? 

5. Creus que les persones que han anat a escola tenen avantatges? Quina? 

6. Quins aspectes de l’escola t’agraden més? 

7. Quins aspectes de l’escola creus que podríem millorar? 

8. Què n’esperes obtenir tu, d’anar a l’escola? 

9. Per què aquests nens i nenes tenen tan clar que volen estudiar? 

10.  Aniries a col·legi, si t'haguessis d'esforçar com ells i elles? 

11.  En el teu cas, anar a l'escola ho sents com una obligació o una oportunitat? 

 

RELACIÓ AMB ELS DRETS DELS INFANTS 
• Després d’haver vist el documental quins articles diries que il·lustra la 

pel·lícula i per què? 

Principi 1  

Principi 2  

Principi 3  

Principi 4  

Principi 5  

Principi 6  

Principi 7  

Principi 8  

Principi 9   

Principi 10  

• Saps d’altres pel·lícules que també puguin exemplificar  els mateixos 

principis? 

• Hi ha alguna altra pel·lícula que et faci pensar en aquesta? 

• Hi ha alguna lectura que et faci pensar en aquest temes? 

• Trobaries alguna imatge que pugui il·lustrar aquesta problemàtica 
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AVALUACIÓ 
 

A tu què t’ha dit la pel·lícula? 

Digues la teva opinió sobre el film, justificant la teva avaluació. 

M’ha agradat, perquè.......... 

M’ha fet por, perquè......... 

M’ha alegrat, perquè......... 

M’ha molestat, perquè......... 

M’ha inquietat, perquè......... 

M’ha informat, perquè......... 

Què m’ha explicat que no sabia ? 

 

PER SABER-NE MÉS 

 
Fitxa didàctica del GrupIREF 

Cinema per estudiants 

Ajuntament de Barcelona. Guia didàctica. 

 

Webs: 

Web oficial EN CASTELLÀ 

Web oficial EN FRANCÈS  

  

Altres pel·lícules: 

- Els nois del cor, Christophe Barratier, 2004 

- La lengua de las mariposas, José Luis Cuerda, España, 1999 

- La pissarra, Samira Makhmalbaf, Iran-Itàlia-Japó, 2000 

- Ni un de menys, Yimou Zhang, Xina, 1999 

- El miracle d’Anna Sullivan, Arthur Penn, Estats Units, 1962 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca
https://www.grupiref.org/#ALTRESMATERIALS
http://www.cinemaperaestudiants.cat/admin/web/uploaddir/pelicules/Cami-a-escola-WEB.pdf
http://www.cinemadretsinfants.org/wp-content/uploads/2015/10/GDCami-a-lescola_ciclemitja_curs2015-16def.pdf
http://www.caminoalaescuela.com/
http://www.surlechemindelecole.org/

