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Per als alumnes de P3, l’activitat 
té una durada d’una hora en total, 

al llarg de la qual els alumnes 
gaudeixen d’una selecció de 

curtmetratges diferents adequats a 
la seva edat, que seran presentats 

per un animador.

QUÈ ÉS EL 
MEU PRIMER FESTIVAL?

COM ÉS UN DIA AL MPF?

1.PRESENTACIÓ

1

És una mostra de cinema per a nens i nenes de 2 a 12 anys que té lloc a 
Catalunya cada any amb l’objectiu de donar a conèixer un cinema divers, plural 
i creatiu als joves espectadors tot fent-los partícips i protagonistes del seu propi 

aprenentatge. El Meu Primer Festival ofereix un programa especial per a les 
escoles a través d’una activitat matinal complerta i l’elaboració de materials 

didàctics per la seva prèvia preparació i posterior treball.

Aquest és un projecte organitzat per l’Associació Cultural MODIband, experts 
en cinema infantil, que rep el suport de l’Ajuntament de Barcelona i de la 

Generalitat de Catalunya.



QUIN ÉS EL PAPER DELS NENS I NENES 
AL MEU PRIMER FESTIVAL?

Els nens i les nenes estan convidats a participar al festival com a 
espectadors i jurat. Ells seran, per tant, els autèntics protagonistes 
de la jornada, i assistiran al festival amb els cinc sentits ben 
oberts per tal de poder veure i valorar la millor pel·lícula.

ELS MEMBRES D’UN JURAT DE CINEMA QUÈ FAN?

Els membres del Jurat d’un 
festival de cinema han d’aprendre 
primer alguns conceptes clau sobre 

el cinema, la seva singularitat 
com a art, la seva evolució

i els elements bàsics del seu  
llenguatge. Per això, us proposem 
en aquesta guia treballar alguns 

continguts i activitats.

ES PREPAREN

Quan els membres d’un jurat 
assisteixen a un festival cal que 

s’acreditin degudament. Per això, 
us  demanem que cada nen porti 
la seva acreditació, amb el seu 
nom, nom de l’escola i pel·lícula 
(o sèrie de dibuixos preferida).

S'ACREDITEN

El festival es farà en una 
sala de cinema de veritat, amb 

pantalla gran i butaques 
per a tots els espectadors.

Els nens i les nenes veuran un total 
de 8 curtmetratges, presentats pel 

Sr. o la Sra. Claqueta, directors 
del festival.

 

VAN ALS FESTIVALS 
I VEUEN PEL·LÍCULES

Ens agradaria molt saber 
quina és la valoració de la sessió 

dels  nens i nenes de P3. 
Per això, us proposem que, després 

d’assistir al festival, pugueu 
repassar els films a classe 

i enviar-nos la vostra tria final! 

VALOREN I 
OPINEN
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El cinema és un art  que ens mostra imatges en moviment a 
través d’una pantalla. Això vol dir que a la pantalla hi veiem 
coses que es mouen. En canvi, quan mirem una imatge que 
està quieta, estarem veient una foto,  un conte o un quadre.
El cinema ens explica històries de gent, d’animals o de coses 
que passen al món o a la imaginació de la gent que les fa.
El cinema, igual que altres formes artístiques com  ara  la 
dansa, la música o la literatura, serveix a l’ésser humà per 

expressar-se d’una  manera creativa. El cinema ens explica 
històries i transmet emocions i pensaments.

2.CONTINGUTS I ACTIVITATS 
AL VOLTANT DEL CINEMA

QUÈ ÉS  EL CINEMA?

Pot ser interessant plantejar una conversa participativa en què 
els alumnes puguin parlar de les seves experiències amb relació al 

cinema i exposar quins són  els seus coneixements previs.

HEM ANAT MAI AL CINEMA?

RECORDEM ALGUNA PEL·LÍCULA? 
ENS HA AGRADAT?

N’HEM VISTA ALGUNA A CASA? 
ON L’HEM VISTA?

ACTIVITAT?
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Una sala  de cinema és un espai molt  gran amb una pantalla
i seients, tots iguals,  que es diuen butaques. Les pel·lícules les 
podem veure gràcies a un aparell, el projector, que està elevat 
i darrere els nostres caps quan som a la sala. També veureu 
que, a les parets, hi ha una mena de caixes negres que són els 
altaveus. Per aquí surt el so de les pel·lícules.

Normalment, els cinemes no estan oberts al matí, però, com que és un festival 
per a nens i nenes, faran una excepció. Ens haurem de posar les acreditacions i 
preparar-nos per veure molts dibuixos animats!

Hi haurà els directors del festival, el Sr. i la Sra. Claqueta, que ens rebran abans 
d’entrar a la sala de cinema i ens ensenyaran com  funciona tot.

LA SALA DE CINEMA

	  

Hem d’estar ben alerta del que veiem a la pantalla, fer silenci i no bellugar-nos 
gaire per no molestar la resta d’espectadors. Al Meu Primer Festival no podem 
menjar dins de la sala, perquè si masteguem tots alhora no sentirem res! 

COM ENS HEM DE COMPORTAR
EN UNA SALA DE CINEMA?
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ELS NOSTRES 
ULLS 

I LES NOSTRES 
ORELLES

Farem el mateix amb les pel·lícules 
d’El Meu Primer Festival. Veurem imatges 

dels curtmetratges que hem visionat i 
aplaudirem més o menys en funcció de si 

ens ha agradat o no.

Hi ha unes parts del  
nostre cos  que són molt 

importants al cinema: 
Els nostres ulls 

i les  nostres orelles
Hem  de mirar  i 

escoltar atentament les  
pel·lícules que veurem. 
Ho passarem molt bé!

Quan anem a un concert 
de música, un espectacle 

de teatre o de titelles, què 
fem  quan acaba? Piquem 

de mans. D’això se’n diu 
aplaudir i, quan ho fem, 

estem expressant que ens 
ha agradat el que hem 

vist i donem les gràcies a 
les persones que han fet 

l’espectacle.

5



6

QUÈ HI HA DARRERE 
D’UNA PEL·LÍCULA?

Una pel·lícula està formada per molts elements. 
A continuació, n’expliquem uns quants que pensem 

que podeu treballar amb els vostres alumnes.

Igual que els contes, les 
pel·lícules ens expliquen 
coses, relats, històries...És el 
que s‘anomena argument.

Identificar i ajudar a entendre 
les històries, com els nens 
i les nenes les perceben i 
les interpreten és una bona 
manera d’estimular l’atenció i 
la capacitat d’anàlisi i reflexió 
dels més petits.

Feu pensar als nens i les 
nenes en contes o pel·lícules 
que els agradin i intenteu 
que expliquin als companys i 
companyes quin és l’argument, 
què hi passa, quina és la 
història.

...........................................................................................................
LA HISTÒRIA L’ACTIVITAT

Els personatges són els que 
viuen les històries. Aquelles 
persones, animals o objectes 
als quals els hi passen coses. 
Com són aquests personatges, 
quins atributs tenen, com  
reacciones davant dels  
esdeveniments...són aspectes 
que podem començar a 
treballar amb els nens.

Proposeu als nens que 
cadascun d’ells pensi en una 
pel·lícula (o sèrie de dibuixos 
animats). I que intenti 
descriure un o dos dels  seus 
personatges. Qui són? Són 
nens, animals, objectes? Són 
bons o dolents? Són divertits, 
valents, porucs?

..............................................................................................................
ELS PERSONATGES L’ACTIVITAT



7

El cinema, com  totes les expressions artístiques, és un mitjà 
de transmissió d’emocions i sentiments.
És doncs una bona excusa per treballar les emocions
amb els infants: identificar-les, entendre-les, compartir-les... 
La capacitat d’emocionar del cinema és fruit de la combinació 
dels diferents elements mencionats anteriorment (història, 
personatges, so,música...) així com dels aspectes més visuals.

...............................................................................................................LES EMOCIONS

Dels múltiples aspectes visuals relacionats amb el cinema us 
proposem treballar els colors i les formes, que tot sovint (igual 
que passa en les arts plàstiques) ajuden a configurar una 
atmosfera determinada i transmetre unes sensacions o unes 
altres. L’ús de la il·luminació, els tons i les textures
d’un film són factors decisius en la transmissió de la
història cap a l’espectador/a. També ho són les formes 
geomètriques que s’utilitzen i el traç dels dibuixos. Els 
curtmetratges que conformen el programa que veuran els nens 
i les nenes ens ensenyen propostes cromàtiques i plàstiques ben 
diferents, que transmeten estats d’ànim  i sensacions diverses.

..............................................................................................................
ELS COLORS I LES FORMES

La majoria de les pel·lícules 
tenen sorolls i música que 
acompanyen la història i que 
fan que l’enten-guem millor 
o que sentim emocions, com 
l’alegria, la tristesa, la por... 
Als curtmetratges que veureu 
al festival la música és molt 
important, ja que la majoria no 
tenen diàlegs.

Proveu de posar un fragment 
d’una pel·lícula a la classe i 
quan soni la música, tanqueu 
els ulls. Quan els obriu, 
expliqueu al grup: Com us 
heu sentit? Què creieu que hi 
passava a la pantalla?
Després torneu a repetir 
l’escena amb els ulls oberts. 
Què noteu de diferent?

...........................................................................................................
LA MÚSICA L’ACTIVITAT



A.
A continuació, s’exposen els curtmetratges 
que els alumnes de P3 visionaran durant 
“El Meu Primer Festival”.
La programació consta de 9 curtmetratges 
escollits per a l’etapa d’educació infantil, 
de diverses procedències i èpoques, 
així com de diferents tècniques i tipus 
d’animació. 

B.
Per cada un d’ells us proposem una sèrie 
d’aspectes a observar i a treballar amb els 
alumnes. 

C.
L’organització del festival us facilitarà 
enllaços online per a poder tornar 
a visionar els curtmetratges a l’aula 
posteriorment, amb una finalitat 
únicament de treball.

3.DETALL DE LA PROGRAMACIÓ
 I LES ACTIVITATS RELACIONADES
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RITA I EL COCODRIL. EL BOSC
(RITA & COCODRILE. FOREST) 

Rita i el cocodril. El bosc. (Rita & 
Crocodile. Forest). Siri Melchior. 
Dinamarca / Gran Bretanya, 
2O14. 5’, doblada al català.
Ja ha arribat la tardor i la Rita i 
el seu amic cocodril agafen un 
cistell ben gros i se’n van al bosc a 
collir castanyes. La Rita no el deixa 
endinsar-se a l’arbreda perquè 
creu que es perdria. Però finalment, 
qui es distraurà i no trobarà el camí 
de tornada? 

QUÈ PODEM OBSERVAR I TREBALLAR?

TINC GANA! El cocodril d’aquesta història sempre està endrapant. És un animal 
insaciable, que no acaba la gana. Menja castanyes, bolets i tot el que troba pel 
camí. La Rita l’ha d’aturar! 

I si el cocodril va a l’escola? Us proposem un joc: el cocodril menja-lletres! 
Una activitat perquè els vostres alumnes comencin a reconèixer els seus noms. 
Els mestres haureu de ser el cocodril. Per torns, els nens i les nenes hauran de 
reconèixer el seu nom en un full de paper abans que se’l cruspeixi el cocodril!

BOSC DE TARDOR: Vet aquí un munt de coses que la Rita i el cocodril poden 
trobar al bosc a la tardor. Sembla que s’hi ha colat algun fruit que no trobaran 
fins a la primavera! Quin és?



QUÈ PODEM OBSERVAR I TREBALLAR?

LEMON & ELDERFLOWER

Lemon & Elderflower. 
Ilenia Cotardo. Gran 
Bretanya, 2O17. 3’, sense 
diàlegs.
Dos germans colibrís 
construeixen tota mena 
d’artefactes per a superar 
una dificultat: aprendre a 
volar com els altres ocells.

2

ELS APRENENTATGES: El desig de volar 
empeny en Llimona i en Flor de Saüc cap 
a una etapa de prova i error. Aquesta és 
l’experiència d’un procés d’aprenentatge 
que tots els infants reconeixen: quan 
s’atreveixen a fer les primeres passes i 
cauen; quan en algun moment obliden 
que no duen el bolquer; quan no troben la 
paraula per a explicar-se, etc.

Quines proves han de superar aquest parell 
de colibrís? Unes ales de mentida; un canó; 
un tobogan amb els que fracassen fins que 
troben la solució: un avió de paper!

I si construïu un avió com el de la 
pel•lícula? Us deixem unes instruccions!

ARTESANIA CINEMATOGRÀFICA: Aquesta és una animació de ninots plena de 
color, delicada i divertida i que fa un ús extraordinari de les textures, especialment 
del paper. És interessant que els infants copsin que hi ha una tècnica artesanal 
en l’elaboració del film. Que aquesta tècnica tant delicada és un procés lent, 
que requereix molta paciència. Tots els detalls de la pel•lícula estan pensats i 
dissenyats en dimensions petites per a l’animació dels personatges. 

Han hagut de fotografiar amb molta cura un mínim de 16 moviments per a un sol 
segon de pel•lícula. Els ordinadors no ho fan tot!

1O
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UN TRINEU, UN DRAC I EL PARE 
(DEVOCHKA DRAKON I PAPA) 

Un trineu, un drac i el pare 
(Devochka drakon i papa). 
Evgeniya Jirkova, Rússia, 2O17. 
2’35’’, sense diàlegs.
És un dia d’hivern, tot està nevat, i 
una nena ha sortit a passejar amb 
el trineu. L’acompanya el seu pare...
amb el telèfon mòbil. Mentre el pare 
atén una trucada, la nena viurà una 
aventura imaginària plena de castells 
i palaus, dracs i cavallers que llueixen 
una armadura brillant. 

QUÈ PODEM OBSERVAR I TREBALLAR?

MÚSICA DE TXAIKOVSKI: La música té un gran protagonisme en el 
curtmetratge, li dóna dinamisme i emoció. Sentim una versió del Trepak o dansa 
russa, una de les peces composades per Txaikovski per al ballet El Trencanous. 
I és que costa imaginar una pel•lícula sense música de fons, sobretot si, com en 
aquest cas, no té diàlegs!

Feu una audició a l’aula amb algunes de les composicions de Txaikovski i que els 
infants associïn la melodia a una emoció o un estat d’ànim. Serà amor? Tristesa? 
Valentia? Us proposem:
      •Trepak o dansa russa del Trencanous https://youtu.be/f8yyYNSA7pQ
      •L’escena final del Llac dels cignes https://youtu.be/IBqxw6I0aoY
      •Peça de Romeu i Julieta https://youtu.be/9VMCiewc7mE

IMAGINEM MONS: La 
nena imagina un ambient 
medieval en el que ella 
és una princesa valenta 
que solca els cels i baixa 
les pendents nevades a 
llom d’un drac. És fàcil 
identificar-se amb ella! 
Els nens i les nenes de P3 
estan experimentant amb 

el joc simbòlic. Amb pocs elements juguen, imiten i creen. I si elaboren les seves 
pròpies disfresses? Amb uns barrets fets de cartolina poden convertir-se 
en dracs, fades o cavallers. 
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EM MENJARIA UN NEN 
(JE MANGERAIS BIEN UN ENFANT)

Em menjaria un nen (Je 
mangerais bien un enfant). 
Anne-Marie Balaÿ, França, 
2O14. 3’5O’’, doblada al 
català.
Basat en el conte Je 
mangerais bien un enfant, de 
Sylviane Donnio et Dorothée 

de Monfreid explica la història d’Aquil•les, un petit cocodril que cada dia del món 
menja plàtans. Però un matí comunica als pares que el que vol és cruspir-se... un nen!

QUÈ PODEM OBSERVAR I TREBALLAR?

UNA TÈCNICA D’ANIMACIÓ ORIGINAL: Per a 
l’animació d’aquesta història, Anne-Marie Balaÿ ha 
utilitzat uns elements que tothom té al rebost de casa 
i que són força insòlits en el cinema d’animació. 
Hi ha llenties, sèmola i pasta seca.

Us proposem un joc de materials i textures que té 
força a veure amb el que heu vist al film. Intenteu 
fer un mosaic a classe amb pasta de sopa, llenties, 
bulgur, sèmola, arròs, mongetes blanques, mongetes 
vermelles. Feu un gran dibuix, una silueta d’un animal 
i un gran arbre, per exemple i que els nens i les nenes 
vagin omplint el fons i el personatge amb aquests 
ingredients!

Us mostrem algunes inspiracions:
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LLIÇÓ DE NATACIÓ
(UROK PLAVANIYA)

Lliçó de natació (Urok 
plavaniya). Tatyana 
Okruzhnova, Rússia, 2O17. 
3’, sense diàlegs.
Fa un dia esplèndid per anar 
a nedar al mar. La platja és 
plena de gom a gom. El petit 
protagonista d’aquesta història 
no deixa anar el flotador 
mentre escolta un llop de mar 
que presumeix de les seves 
proeses aquàtiques.

QUÈ PODEM OBSERVAR I TREBALLAR?

LES MENTIDES: Aquest curtmetratge 
tracta el tema de les mentides i de 
l’engany d’una manera amena i pot ser 
una excusa per introduir el tema a la 
classe. 

El mariner ha entabanat el nen amb les 
seves històries. Les recordeu?
Una de les seves proeses passava en 
una piscina; una altra en companyia 
d’un tauró i la darrera al pol sud. Què 
va aconseguir a cada banda aquest 
heroi de pa sucat amb oli? Finalment 
hem esbrinat que era un mentider. 
Com ho hem sabut? Què en dieu gaires 
de mentides vosaltres? Està bé dir 
mentides?

Per a complementar aquest monogràfic 
de les mentides podeu explicar els 
contes de Pinotxo i de Pere i el llop. 
Són uns clàssics que sempre funcionen! 

FAUNA MARINA: Els fons del mar 
és un indret amb una biodiversitat 
extraordinària que hem de respectar 
sense malmetre-la. Aquí hi ha una 
bonica il•lustració amb alguns dels 
exemplars més fascinants. 
Els coneixeu? 
Quin és el vostre preferit? 
Per què?
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FORMIGA (ANT)

Formiga (Ant). Julia 
Ocker, Alemanya, 2O17. 
4’, sense diàlegs.
La vida al formiguer és 
atrafegada. Cada formiga 
ha de complir la seva tasca 
“a toc de pito” i és difícil 
imaginar què passaria si 
alguna es rebel•lés i decidís 
emprendre un camí nou i 
més amè.

QUÈ PODEM OBSERVAR I TREBALLAR?

LA VIDA AL FORMIGUER: Les formigues són uns insectes que generen curiositat. 
Hi ha alguna cosa d’amable en elles, la gent no fuig quan veu formigues –sempre 
que no sigui una marabunta, és clar -. Van en grup, tracen una filera impecable i 
tenen una força admirable.

Aquest imaginari de la vida ordenada i resolutiva al formiguer és el que empra 
el curtmetratge per a interpel•lar-nos. Seríem capaços de viure una vida tan 
monòtona i estricta? Una de les formigues ens ensenya que hi ha camins més 
divertits per a fer i per entomar les coses!

 
ON SÓN ELS 
COLORS?

Aquestes formigues blanques semblen més terrorífiques que les de la pel•lícula. Si les pinteu, segur que seran més divertides!
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MOLT LLUNY (MILES AWAY)

Molt lluny (Miles away). 
Barbara Brunner, Suïssa, 
2O18. 3’3O”, sense 
diàlegs.
En Miles juga al sorral. 
Veu com cau lentament i 
zigzaguejant una fulla d’auró 

i la seva imaginació esclata. 
De cop i volta es troba enmig 
d’una fira i el seu millor amic 
és un arbre dins d’un carretó. 

QUÈ PODEM OBSERVAR I TREBALLAR?

LES FULLES I ELS FRUITS DELS ARBRES: Al Miles li agraden 
els arbres. Fins i tot se n’endú un a la fira! També observa com 
cauen aquestes fulles. Heu jugat mai amb aquests helicòpters 
naturals? Cauen d’uns arbres, els aurons i el més curiós és que 
no són fulles, són fruits i tenen un nom estrany: disàmares.

I sabeu com és una fulla d’auró? I una de pi? I la dels roures? 

SOMNIS I MALSONS: En Miles descobreix que la imaginació 
et permet viatjar a indrets meravellosos i muntar-te l’aventura 
que més t’agrada. Al curtmetratge pot fer realitat somnis com 
el de volar amb l’arbre i amb un globus aerostàtic. 

Però que passa quan la nostra imaginació ens juga males 
passades? Al Miles li succeeix. Què és el que més odieu 
pensar? Què és el contrari d’un somni?
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VULL VIURE AL ZOO
(HOTSCHU JIT W ZOOPARKE) 

Vull viure al zoo (Hotschu 
jit w zooparke. Evgenia 
Golubeva. Rússia, 2O17. 6’, 
doblat al català.
La Sasha és una nena que 
està tipa d’obeir tot allò que 
diuen els pares: que si menja’t 
el porridge, que si endreça 
l’habitació. Buf! Segur que al 
zoo la vida és més divertida i 
es menja millor. O potser no?

QUÈ PODEM OBSERVAR I TREBALLAR?

ELS HÀBITATS: La Sasha representa la rebel•lió pròpia dels infants davant 
d’aquelles rutines i responsabilitats que els resulten feixugues. Els espectadors 
més menuts s’identificaran amb la seva rebequeria: “segur que viure al zoo és més 
divertit que viure a casa”. I tot i que la Sasha es disfressi i adopti l’estil de vida de 
cada animal, finalment se sentirà molt allunyada del seu “hàbitat”. Els seus pares 
la deixen que investigui i experimenti: és el camí perquè la Sasha comprengui que, 
tot i estimar-se els animals del zoo, les seves vides: els costums, l’alimentació, la 
interacció són totalment diferents. 

L’ALIMENTACIÓ DELS ANIMALS: 

Disposada a 
adaptar-se a 
l’estil de vida de 
cada animal, la 
Sasha interactua 
amb diferents 
espècies del 
zoo i tasta els 
seus menús. Hi 
ha els pingüins, 
els rat-penats i 
l’ós panda. Què 
menja cada 
grup d’animals?

·

·

·

·

·

·
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EL NÚVOL I LA BALENA (TUCHKA I KIT) 

El núvol i la balena (Tuchka 
I Kit). Alyona Tomilova. 
Rússia, 2O16. 4’, sense 
diàlegs.
Fart de la vida a la ciutat el 
núvol decideix viatjar cap el 
mar. Allà farà amistat amb 
una gran balena blava. Quan 
la balena queda varada per 
culpa d’un vaixell, el núvol no 
dubta ni un segon i es proposa 
salvar la seva amiga.

QUÈ PODEM OBSERVAR I TREBALLAR?

AMISTAT I SUPORT: El núvol i la balena és una emocionant història d’amistat. 
És un relat senzill i commovedor i part del seu encant està en la proposta visual, 
sensible i serena, que aposta per la textura pictòrica de les aquarel•les i una paleta 
cromàtica matisada. El curtmetratge mostra l’altruisme del núvol per salvar la 
vida de la balena: sap que si xucla aigua per a créixer i provocar una tempesta, 
desapareixerà. 

Una situació extrema en la que apareixen alguns dels valors que sustenten la vida 
en comunitat: solidaritat, generositat, respecte a l’altre, amor.  

LA FORMA DELS NÚVOLS: És cert això que els núvols tenen el superpoder de 
xuclar l’aigua del mar? Els núvols es formen gràcies a l’evaporació de l’aigua del 
mar, dels rius i dels llacs i són fonamentals per al cicle de l’aigua, que és una de les 
bases de la vida al planeta. El núvol de la pel•lícula adopta moltes formes. I és que 
si mirem els núvols, de vegades, trobem personatges o animals amagats dins la seva 
forma. Fem la prova! Què veieu?
 



Pel·lícules disponibles en català i castellà!

Les pel·lícules en DVD de Rita&Luca Films també les podeu 
adquirir per a l’escola a través de la botiga on-line al web 

www.ritalucafilms.com

UN CINEMA DE QUALITAT 

artística i pedagògica
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