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RESUM 

 
L’objectiu d’aquest treball és mostrar les possibilitats del cinema com a eina de suport 
didàctic per a l’educació en temàtiques de sostenibilitat mediambiental. 
Diverses pel·lícules i documentals tracten qüestions relacionades amb el medi 
ambient, tot seguit indicaré alguns d’aquest films així com la seva possible utilització 
didàctica per l’ensenyament de temes relacionats amb l’educació sostenible. 
Alguns dels films que he seleccionat són: “Capitans intrèpids” (Captains courageous), 
“Dersu Uzala”, “Els darrers dies de l’Eden” (Medicine man), “Rapa Nui”, “Mussol Gris” 
(Grey Owl) “Una veritat incòmoda” (An inconvenient truth), “El viatge de l’emperador” 
(La marche de l’empereur) i “Terra la pel·lícula del nostre planeta” (Earth). 
“Capitans intrèpids” (Captains courageous), pel·lícula dirigida per Victor Fleming (1937) 
i protagonitzada per Spencer Tracy, Lionel Barrymore, Freddie Bartholomew, Melvin 
Douglas, Mickey Rooney i John Carradine. L’argument del film consisteix en què un 
nen ric i mal educat cau al mar des d’un transatlàntic, sent salvat per un mariner d’un 
vaixell pesquer que es dirigeix a Terranova a pescar bacallà. L’acció té lloc en el 
primer terç del segle XX. Cinta molt útil per a tractar la temàtica de la pesca sostenible.  
“Dersu Uzala”, pel·lícula realitzada per Akira Kurosawa (1974), amb Yuri Solomin i 
Maksim Munzuk de protagonistes. El film ens narra com el caçador Dersu Uzala fa de 
guia del destacament del capità Vladimir Arseniev en la taiga siberiana a principis del 
segle XX. La cinta ens mostra el respecte per la natura que Uzala té, la cura amb que 
utilitza els recursos naturals, la seva vida en els boscos, etc. Producció 
cinematogràfica molt adequada per a tractar l’ús sostenible dels recursos naturals del 
bosc. 
“Els darrers dies de l’Eden” (Medicine man), film de John McTiernan (1992) amb Sean 
Connery i Lorraine Bracco en els papers principals. La pel·lícula narra com dos 
científics descobreixen en la Selva Amazònica un medicament contra el càncer. El film 
també ens mostra la degradació de l’ecosistema selvàtic. És una producció 
cinematogràfica que ens permet estudiar temes relacionats amb al sostenibilitat de la 
Selva Amazònica. 
“Rapa Nui”, producció dirigida per Kevin Reynolds (1994), amb Jason Scott Lee, 
Sandrine Holt i Esai Morales protagonitzant-la. La cinta narra la desforestació de l’illa 
de Pasqua i els enfrontaments existents entre els clans que l’habitaven. Aquest treball 
ofereix la possibilitat de treballar temàtiques vinculades amb les conseqüències de l’ús 
no sostenible dels recursos naturals. 
“Mussol Gris” (Grey Owl), pel·lícula dirigida per Richard Attenborough (1999) i 
protagonitzada per Pierce Brosnan i Annie Galipeau. El film descriu la tasca de 
conscienciació per a la conservació de la natura que un anglès anomenat “Archie 
Mussol Gris”, en els anys 30 del segle passat, va dur a terme en el Canadà fent-se 
passar per un indi d’aquell país. La pel·lícula permet treballar temàtiques relacionades 
amb l’ús sostenible del medi natural. 
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“El viatge de l’emperador” (La marche de l’empereur) de Luc Jacquet (2005). És un 
documental sobre el pingüí emperador. Cinta molt adient per conèixer quelcom del que 
es pot malmetre (l’ecosistema antàrtic), sinó utilitzem els recursos naturals de manera 
sostenible. 
“Una veritat incòmoda” (An inconvenient truth) film dirigit per Davis Guggenheim 
(2006), narrat i presentat per Al Gore. Documental sobre la problemàtica 
mediambiental causada pel canvi climàtic. El film ens permet relacionar el canvi 
climàtic amb la sostenibilitat del medi ambient. 
 “Terra la pel·lícula del nostre planeta” (Earth) (2007). La cinta narra els canvis que es 
produeixen en la flora i fauna de la terra al llarg d’un any. El documental ens dóna la 
possibilitat de relacionar diferents ecosistemes amb la sostenibilitat mediambiental. 
Els films esmentat tant sols representen una petita mostra de les múltiples possibilitats 
que ens ofereix el cinema com a eina de suport didàctic per a treballar temàtiques 
relacionades amb l’estudi de la sostenibilitat. La seva utilització dins del camp de 
l’ensenyament, sempre complint amb la legislació vigent en aquesta matèria, ens pot 
facilitar el treball per educar en la sostenibilitat.  
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EL CINEMA I L’EDUCACIÓ PR A LA SOSTENIBILITAT 
  
En els darrers anys la utilització del cinema com a eina de suport didàctic per a la 
transmissió de coneixements educatius ha anat en augment. En aquests moments 
comptem amb diversos treballs que mostren les possibilitats educatives del cinema en 
diversos àmbits (medi ambient, drets humans, astronomia, etc).  
L’objectiu d’aquest treball és mostrar les potencialitats del cinema com a eina de 
suport didàctic per a l’educació en temàtiques de sostenibilitat mediambiental, ja sigui 
en la Secundària, el Batxillerat, la Formació Professional o l’ensenyament universitari  
per a facilitar la transmissió de coneixements relacionats amb la sostenibilitat 
ambiental. 
En els darrers any la preocupació per la sostenibilitat ambiental ha experimentat un fort 
auge. La idea de transmetre a les noves generacions la preocupació per la utilització 
dels recursos naturals d’una forma sostenible s’ha anat introduint en la nostra societat 
d’una manera progressiva. Així temàtiques relacionades amb la pesca sostenible, la 
conservació de la biodiversitat, la utilització amb cura dels recursos naturals, la 
conservació de la selva amazònica, la desforestació, el canvi climàtic, etc són alguns 
exemples de problemàtiques que es poden estudiar en el món acadèmic amb el suport 
didàctic de  pel·lícules i documentals.  
Tot seguit comentaré alguns films relacionats amb aquests temes així com la seva 
possible utilització didàctica per l’ensenyament de temes relacionats amb l’educació 
per la sostenibilitat. 
 
En relació amb la pesca sostenible vull esmentar les pel·lícules “Capitans intrèpids” 
(Captains courageous) i Terranova així com els documentals “Mars de Fortuna”. 
“Capitans intrèpids” (Captains courageous), pel·lícula dirigida per Victor Fleming (1937) 
i protagonitzada per Spencer Tracy, Lionel Barrymore, Freddie Bartholomew, Melvin 
Douglas, Mickey Rooney i John Carradine. L’argument del film, basat en una obra de 
Rudyard Kipling, consisteix en què un nen ric i mal educat cau al mar des d’un 
transatlàntic, sent salvat per un mariner d’un vaixell pesquer que es dirigeix a 
Terranova a pescar bacallà. L’acció té lloc en el primer terç del segle XX. Cinta molt 
útil per a tractar la temàtica temàtiques relacionades amb la forma de pescar el bacallà 
en el primer terç del segle passat, la navegació a vela, el tractament dels residus en 
aquells temps, les comunicacions que hi havien, la pesca sostenible, etc. 
Un altra film relacionat també amb la pesca del bacallà és la pel·lícula “Terranova”, de 
Ferran Llagostera, amb Simón Andreu, Amparo Larrañaga, Patxi Bisquert i Agustín 
González en els seus papers principals. La cinta està basada en la novel·la de Raul 
Guerra Garrido “La mar es mala mujer”. El film descriu la pesca a Terranova a finals 
del segle XX contraposant en tot moment l’experiència del vell pescador amb la 
utilització de les noves tecnologies en el sector pesquer. Aquesta cinta també ens 
permet treballar temàtiques com la incidència de les noves eines pesqueres en la 
sostenibilitat d’aquest recurs, la problemàtica dels descartes, els nous vaixells 
pesquers, etc. Si comparem l’argument d’aquest film amb el de “Capitans intrèpids” 
(Captains courageous) podrem conèixer quina ha estat l’evolució històrica de la pesca 
del bacallà a Terranova, durant el segle XX, així com la seva incidència en la utilització 
sostenible d’aquest recurs.  
Dins d’aquest apartat també podem esmentar els documentals que sota el títol “Mars 
de Fortuna” (1997) narren la història de la pesca del bacallà a Terranova i Islàndia. 
Aquesta producció està formada per una sèrie de tres documentals de Stéphane 
Druais i François Le Bayon de títol  “Terra de bacallà”, “La pesca” i “Final d’un ofici”. És 
un treball que ens permet veure com ha evolucionat aquesta activitat des dels seus 
orígens fins que en el segle XX va entrar en crisi. Amb aquests films podem comparar 
com va anar variant al llarg dels anys la forma de pescar el bacallà i comparar-ho amb 
com ha anat canviat la sostenibilitat d’aquesta activitat al llarg dels segles. 
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Per a tractar temàtiques relacionades amb l’ús sostenible dels boscos comptem amb la 
pel·lícula “Dersu Uzala”, realitzada per Akira Kurosawa (1974), amb Yuri Solomin i 
Maksim Munzuk de protagonistes. El film ens narra com el caçador Dersu Uzala fa de 
guia d’un destacament comandat pel capità Vladimir Arseniev que fa estudis 
topogràfics i cartogràfics en la taiga siberiana a principis del segle XX. La cinta ens 
mostra el respecte per la natura que Uzala té, la cura amb que utilitza els recursos 
naturals, la seva vida en els boscos, la manera de comportar-se dels caçadors sense 
escrúpols, la vida en unes condicions ambientals molt adverses, etc. També és un film 
que ofereix la possibilitat de comparar la vida en la taiga siberiana amb la que es dóna 
a la ciutat així com les relacions d’amistat que es donen entre persones de classes 
socials diferents, en aquest cas un caçador i un militar topògraf. És una producció molt 
adequada per a tractar temàtiques que tinguin que veure amb l’explotació sostenible 
dels recursos naturals dels boscos.  
 
Quant al tema de la biodiversitat i la seva relació amb la sostenibilitat comptem amb la 
pel·lícula  “Els darrers dies de l’Eden” (Medicine man), film de John McTiernan (1992) 
amb Sean Connery i Lorraine Bracco en els papers principals. La pel·lícula narra com 
dos científics descobreixen en la Selva Amazònica un medicament contra el càncer 
mitjançant una substància produïda per unes formigues vermelles. Malauradament un 
incendi provocat per construir una carretera en al selva destrueix aquestes formigues i 
amb elles la possibilitat d’obtenir un medicament contra aquella malaltia. És un film 
molt adient per relacionar sostenibilitat i biodiversitat. A més la pel·lícula també ens 
mostra la degradació de l’ecosistema selvàtic i ens permet treballar altres temàtiques 
com el problema de la desforestació, el canvi climàtic, la incidència de la tecnologia en 
la vida dels indígenes de la selva, etc. 
També en relació amb la biodiversitat i en aquest cas la problemàtica de les espècies 
introduïdes comptem amb el documental “El malson de Darwin” (Darwin’s nightmare) 
de Hubert Sauper (2004). Aquest film narra com la introducció, en els anys 60 del 
segle passat, de la perca del Nil en el llac Victòria de Tanzània va donar lloc a la 
desaparició de moltes de les espècies autòctones d’aquell llac la qual cosa va 
provocar la pèrdua de biodiversitat del llac així com els canvis que ha ocasionat aquest 
situació en la vida de la gent que vivia de la pesca en el Victòria. Aquest documental 
també mostra diversos aspectes de l’explotació del Tercer Món per part dels països 
rics. En definitiva és un treball molt adient per a relacionar temàtiques com la 
sostenibilitat, la biodiversitat i les espècies introduïdes en un medi que no és el seu 
d’origen. 
 
 Per a tractar el tema de la sostenibiltat en relació amb l’ecosistema selvàtic comptem 
amb el film “La selva esmeralda” (The emerald forest), de John Boorman (1985) amb 
Powers Boothe, Meg Foster, Yara Vaneau, William Rodríguez Estee Chandler, Charley 
Boorman en els seus papers principals. La pel·lícula descriu les peripècies que ha de 
fer front un pare buscant el seu fill que ha estat segrestat per una tribu de la selva de 
l’Amazones. El film narra els enfrontaments que es donen entre diverses tribus que 
viuen en la Selva així com les seves relacions amb la gent que viu a l’exterior de 
l’ecosistema selvàtic. La pel·lícula també descriu la degradació de la selva amazònica 
a causa de l’acció d’humans sense escrúpols. 
Aquesta cinta ens permet estudiar problemàtiques vinculades amb la Selva 
Amazònica, com és el cas de la destrucció dels arbres per construir-hi carreteres, els 
problemes del canvi climàtic, la pèrdua de la biodiversitat, la sostenibilitat dins 
l’ecosistema selvàtic, etc. 
Una altra pel·lícula que ens permet treballar aspectes que tinguin relació amb la 
sostenibilitat i la Selva és “Foc a l’Amazones” de Luis Llosa (1993 i protagonitzada per 
Sandra Bullock, Craig Sheffer, Juan Fernández i Judih Chapman. El film descriu els 
enfrontaments que es donen en la selva de Bolívia entre els indígenes que hi viuen i 
els grangers a causa de la destrucció que aquests darrers fan dels arbres de la selva 
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per fer-hi pastures. És una cinta que permet treballar problemàtiques relacionades 
amb la desforestació, l’explotació no sostenible dels recursos naturals en al selva, la 
vida dels nadius en aquell ecosistema. Etc.  
 
“Rapa Nui”, producció dirigida per Kevin Reynolds (1994), amb Jason Scott Lee, 
Sandrine Holt i Esai Morales protagonitzant-la. La pel·lícula va ser produïda per Kevin 
Costner i Jim Wilson. La cinta narra els conflictes que es donen entre els clans que 
habitaven l’illa de Pasqua (“Rapa Nui”), principalment entre els “Orelles Llargues”, 
dominadors de la illa i els “Orellles Curtes”, constructors dels “Moais”. La pel·lícula 
també mostra com es dóna la desforestació de l’illa conseqüència de la tala d’arbres 
per fer rodets de fusta per a poder transportar els “Moais” des del lloc de la seva 
construcció fins les proximitats del mar. Així doncs, aquest film ofereix la possibilitat de 
treballar temàtiques relacionades amb l’impacte ecològic de l’ús no sostenible dels 
recursos naturals. 
 
Per treballar temàtiques relacionades amb la conservació de la natura podem 
esmentar el film “Mussol Gris” (Grey Owl). És una pel·lícula dirigida per Richard 
Attenborough (1999) i protagonitzada per Pierce Brosnan i Annie Galipeau. El film 
descriu la tasca de conscienciació per a la conservació de la natura que un anglès 
anomenat “Archie Mussol Gris”, en els anys 30 del segle passat, va dur a terme en el 
Canadà fent-se passar per un indi d’aquell país. La pel·lícula permet treballar 
temàtiques relacionades amb l’ús sostenible del medi natural. “Mussol Gris” (que vol 
dir aquell que vola de nit) va ser un avançat per la seva època en la defensa del medi 
ambient. En el seu temps ja parlava de “salvaguardar el món natural per les 
generacions futures”. 
Aquesta cinta ens ofereix la possibilitat d’estudiar temes relacionats amb la 
preservació del medi natural, com és el cas de la conservació dels boscos, la protecció 
dels castors, els parcs nacionals, la conservació de la biodiversitat, la sostenibilitat, els 
perills de la caça no controlada, etc. 
Un altra pel·lícula relacionada amb la protecció de les espècies és “Goril·les en la 
boira” (Gorillas in the mist), film dirigit per Michael Apted (1988) i protagonitzat per 
Sigourney Weaver i Bryan Brown. La cinta narra la vida de Dian Fossey, una 
naturalista que va viatjar a l’Àfrica, concretament al Congo i Ruanda per estudiar i 
protegir el goril·les dels caçadors furtius, la qual cosa li va acabar constant la vida. 
Temàtiques com la biodiversitat, la conservació de la natura d’una forma sostenible o 
la vida de la pròpia Dian Fossey es poden estudiar amb el suport didàctic d’aquest film. 
 
La problemàtica ocasionada pel canvi climàtic la podem estudiar amb el suport didàctic 
del documental de títol “Una veritat incòmoda” (An inconvenient truth). És un film dirigit 
per Davis Guggenheim (2006), narrat i presentat per Al Gore que tracta sobre la 
problemàtica mediambiental causada pel canvi climàtic. El film ens permet relacionar 
el canvi climàtic amb la sostenibilitat del medi ambient. Al llarg del documental Al Gore 
narra les conseqüències del canvi climàtic en el nostre Planeta i proposa diverses 
accions que es poden dur a la pràctica per a millorar la problemàtica originada pel 
canvi climàtic. 
Temàtiques com l’escalfament global del planeta, l’efecte hivernacle, les variacions 
que s’han donat en la pluviometria en els darrers anys, la importància dels boscos per 
l’equilibri climàtic de la terra, l’augment de la temperatura mitjana terrestre, les 
sequeres, els problemes ocasionats per l’augment del nivell del mar, les variacions en 
la quantitat de gel dels pols, la manca d’aigua, la relació que hi ha entre la temperatura 
i el CO2, les relacions possibles entre les variacions en el clima, els corrents marins i 
els huracans, són alguns dels temes que es desenvolupen en aquesta producció 
cinematogràfica. El film també permet treballar la problemàtica dels refugiats 
ambientals així com les malalties relacionades amb els canvis en el clima. 
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Podem dir que és una producció que afavoreix el debat sobre la problemàtica del canvi 
climàtic. 
Un altre film sobre el canvi climàtic és “El dia de demà” (The day after tomorrow). És 
una pel·lícula dirigida per Roland Emmerich (2004) i protagonitzada per Dennis Quaid, 
Jake Gylenhaal, Ian Holm i Emmy Rossum. El film descriu com a conseqüència del 
canvi climàtic el gel dels pols es fon, la qual cosa origina diferents canvis en els 
corrents marins que acaben provocant alteracions diverses en el clima terrestre (per 
exemple nevades a Nova Delhi, tornados a Los Angeles, temperatures molt extremes 
a Nova York, etc). Aquest film ens permet treballar temàtiques com els problemes 
climàtics ocasionats per la disminució del gel polar. Les relacions de les variacions del 
clima en la vida en el nostre Planeta, la feina dels científics en relació amb el canvi 
climàtic, la problemàtica ocasionada pels  moviments de població a conseqüència de 
fenòmens ambientals, etc. 
 
“El viatge de l’emperador” (La marche de l’empereur) de Luc Jacquet (2005). És un 
documental sobre la vida del pingüí emperador en l’Antàrtida. El film narra els 
desplaçaments d’aquest pingüí per aconseguir aliment, la manera com cria i té cura 
dels seus pollets, etc. És una cinta molt adient per conèixer quelcom del que es pot 
malmetre (l’ecosistema antàrtic), sinó podem ser capaços d’utilitzar els recursos 
naturals de manera sostenible. 
 
“Terra la pel·lícula del nostre planeta” (Earth). Film dirigit per Alastair Fothergill i Mark 
Linfield (2007). El documental narra els canvis que es produeixen en la flora i fauna de 
la terra al llarg d’un any. El documental posa un èmfasi especial en les peripècies per 
les que passen al llarg de l’any una família d’ossos polars, una balena geperuda i la 
seva cria així com una elefanta i el seu petit elefant. El documental ens dóna la 
possibilitat de relacionar diferents ecosistemes com és el cas dels boscos tropicals, la 
sabana, la tundra i la taiga, etc amb la sostenibilitat mediambiental. 
 
Els films esmentats en aquest assaig tant sols representen una petita mostra de les 
múltiples possibilitats que ens ofereix el cinema com a eina de suport didàctic per a 
treballar temàtiques relacionades amb l’estudi de la sostenibilitat. Hi ha moltes altres 
produccions cinematogràfiques que ens poden ajudar en aquesta tasca educativa, 
aquí només n’he esmentat un petit nombre. La seva utilització dins del camp de 
l’ensenyament, sempre complint amb la legislació vigent en aquesta matèria, ens pot 
facilitar el treball per educar en la sostenibilitat d’una forma amena i científica.  
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