amb el suport de l’

LA MORT, L’ÚLTIM TABÚ A L’ENSENYAMENT. Com
treballar-la a l’aula?
MATERIAL COMPLEMENTARI CINEMA
La dama y la muerte https://www.youtube.com/watch?v=8Zrw61WiBiQ&t=33s
Choices https://www.youtube.com/watch?v=9iluTBJQ2fo

El cinema com a recurs
FILMOGRAFIA
Al final de la escapada (Albert Solé) 2010 (78’)
o cas real
o autonomia
o mort digna
Amor (Michael Haneke) 2012. (127’) Francès
o mort indigna
o manca de gestió prèvia
Corazón silencioso (Bille August) 2014 (97’)
o autonomia
o mort voluntària i acompanyada
Cosas que importan (Carl Franklin) 1998 (127’) Anglès
o dret a morir dignament
o ajuda a morir per amor
Johny cogió su fusil (Dalton Trumbo) 1971 ( 11’) Anglès
o antibelicista
o vida indigna
La fiesta de despedida (Sharon Maymon) 2014 (95’)

o autonomia
o mort voluntària
Las alas de la vida ( Antoni P. Canet) 2005 (82’)
o cas real
o malaltia degenerativa
o dret a gestionar el teu final
Las invasiones bárbaras (Denys Arcand) 2003 (99’) Francès
o mort voluntària i acompanyada
Mar adentro ( Alejandro Amenábar) 2004 (125’)
o
o
o
o

cas real
dret a gestionar el teu final
paper de l’Església
paper de la justícia

Million dólar baby ( Clint Eastwood) 2004 (132’) Anglès
o dret a gestionar el teu final
o ajuda a morir per amor
Morir sense morir ( Antoni Verdaguer) 2010 (120’)
o cas real
o vida biològica≠vida biogràfica
o mort digna
https://www.youtube.com/watch?v=vqXp8jlHrRE
Para siempre (Nic Balthazar) 2011(120’)
o cas real
o malaltia degenerativa
o lluita per la despenalització de l’eutanàsia
Siempre Alice (Richard Glatzer) 2014 (101’) Anglès
o vida indigna
o necessitat de gestionar prèviament el teu final
Tapas ( José Corbacho, Juan Cruz) 2005 ( 94’)

o autonomia
o ajuda a morir per amor
Truman (Cesc Gay) 2015 (108’)
o rebuig al tractament
o dret a decidir el teu final
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El cinema com a recurs
Pel·licula
Personatges On Què Com es Què
Què
(minutatge)
són fan? senten? volen? necessitarien
per a tenir
una mort
digna?

Sessió amb l’alumnat
GUIÓ SESSIÓ
Presentació (15’)
o aclariment conceptes: mort digna, rebuig del tractament, cures
pal·liatives, DVA, eutanàsia, suïcidi assistit.
o drets a Espanya: consentiment informat. rebuig del tractament, cures
pal·liatives, DVA
drets al món: Eutanasia al món:
o 2001 Holanda
o 2002 Bèlgica
o 2008 Luxemburg
o 2014 Quebec
o 2015 Colòmbia
o 2016 Canadà
o Suïssa,
i
six
estats
de
Nord-amèrica
(Oregon,
Washintong,Montana,Vermont, California i Colorado), han despenalitzat
l’ajut a les persones que volen posar fi a la seva vida.
Visionat: es seleccionen els fragments en funció de les sessions de classe que
es vulguin dedicar. El temps de treball en grup i posada en comú pot ser el
mateix.
o Mar adentro (6’48’’)
o treball grup (7’)
o posada en comú (10’)
o Coses que importen (6’07’’)
o Las invasiones bárbaras (3’23’’)
o Million dolard baby (10’33’’)
o Tapas (15’50’’)
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