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Fitxa tècnica1.
Direcció: Carla Bengtsson
País: França
Any: 2017
Duració: 77 minuts

Sinopsi: Agata Christine, de 10 anys, és una apassionada dels misteris. Tant que ha creat una
agència de detectius privats al soterrani de la casa on s'acaba de mudar amb la seva família. El
seu primer trencaclosques la portarà a un assumpte molt més complicat del que esperava...
Una aventura detectivesca amb girs de guió inesperats, on la protagonista aprendrà a veure més
enllà de les primeres impressions i valorar la importància de l'amistat.



 
"Àgata, la meva veïna detectiva" ens fa partícips d'una aventura
amb aires de cinema negre, tot seguint, de manera simpàtica i
realista, el progrés d'una nena que busca trobar el seu lloc al món
mantenint-se fidel a ella mateixa. Una pel·lícula  amb més d'una
sorpresa i un gir inesperat, on la protagonista aprendrà a veure
més enllà de les primeres impressions".

2. Valors que es treballen

Una pel·lícula familiar que pretén trencar amb els estereotips de gènere dins de les
històries detectivesques així com enaltir la gran figura literària que va representar
l'autora Agatha Cristie. El film treballa per a posar fi a qualsevol forma de discriminació i
violència cap a les dones i les nenes; reconèixer i valorar les seves aptituds en qualsevol
àmbit; i enfortir polítiques que promoguin la igualtat d’oportunitats dins la societat a
dones i nenes.
Mitjançant l’ODS 5 "Igualtat de gènere" i l'ODS 16 "Pau, justícia i institucions sòlides".



Objectiu: Treballar el pensament crític i assertiu per a la
resolució de conflictes.

Material: Fulls i bolígrafs 
 

Cada persona en un full escriu un problema no resolt, i es posen tots
els fulls al mig del grup.

 
 Després, i de forma aleatòria, s'agafa un full. El grup haurà d'arribar a
un consens sobre com resoldre el conflicte tot escoltant les diferents
propostes que sorgeixen dins el grup i imaginant les conseqüències

dels nostres actes. 
 

Podrem arribar a un consens entre tots els membres de la
família? Podrem resoldre els conflictes diaris i/o habituals de

manera assertiva?

3. Activitats
L'art de la comunicació (1)

Detectius i detectives 
arround de world (2.1)

Objectiu: Conèixer conflictes mundials
Material: Accés a internet/tv: notícies/altres.

 
Dins el nucli familiar busqueu un conflicte mundial,

informeu-vos de per què ha succeït (causes) i què està
passant ara a terreny (conseqüències). Quins són els

personatges implicats en aquest conflicte?
 

Conegueu què està passant al vostre món, feu un
treball de detectius i detectives i tragueu les vostres

pròpies conclusions sobre com funciona el nostre
món.



Objectiu: Mantenir-se informat/ada i esdevenir un/a bon/a detectiu/iva
en pro dels Drets Humans de les Dones (DHD)!

 
T'enrrecordes que la teva família i tu heu buscat conflictes actuals arreu del
món? T'atreveixes a seguir-li la pista a un d'aquests conflictes? Quin

d'aquests conflictes són més cruels amb les dones per simple fet de ser-ho? O
algun d'aquests conflictes s'originen per ser dona?

 
Fes la proba: busca, indaga, informa't, divulga, reprèn, pensa en possibles
solucions,...aquí tu manes i tu ets la persona capaç d'arribar a bon port!

 
Decideix en quin conflicte et vols endinsar i intenta mantenir-te
informat/ada al llarg del temps. Busca també quines propostes

solidàries sorgeixen arreu del món entorn aquest conflicte.
Tu pots!

3. Activitats
(Nom: ______________________) arround the world

i en clau de gènere (2.2)

 Posa aquí
la teva
cara



Un cop probades les activitats, marquem aquelles coses que hem après
4. Què hem après?

A tenir recursos per resoldre conflictes de manera assertiva

A mantenir l'interès per allò que succeeix al nostre voltant, o al nostre món.

A fer ús d'una bona comunicació i respecte amb les persones que ens envolten

Fer d'aquest un món millor és possible. El canvi comença per tu...alça't i posa en
pràctica els teus valors!

A conèixer conflictes que neixen de qüestions de gènere.



“Per aconseguir la pau, cal despullar-se d’alguna cosa, no només de les“Per aconseguir la pau, cal despullar-se d’alguna cosa, no només de les
armes. Potser de privilegis, d’excedents, d’injustícies, d’ambicions,armes. Potser de privilegis, d’excedents, d’injustícies, d’ambicions,

d’afany de protagonisme”d’afany de protagonisme”
Vera Grabe. Antropòloga e Investigadora de l’Observatori per la Pau.Vera Grabe. Antropòloga e Investigadora de l’Observatori per la Pau.


