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Suggeriments per al professorat 
 
 
El dossier que us fem arribar conté 
un seguit d’activitats per treballar 
amb l’alumnat dins l’aula abans o 
després de la projecció. Aquestes 
activitats són opcionals, deixant al 
vostre criteri, a partir del 
coneixement real que teniu del 
vostre alumnat, la manera de 
treballar el film. 
 
 
 
Direcció i concepció gràfica: 
Cinema per a estudiants 
 
Activitats i adaptació de textos: 
Núria Farré i José Pica 
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FITXA TÈCNICA 
 
Direcció: Marcel Barrena. Guió: Adrià Cuatrecases, 
Víctor Correal i Marcel Barrena. Producció: Adrià 
Cuatrecases, Víctor Correal i Oriol Maymó. Música: Pau 
Vallvé. Fotografia: Albert Serradó i Víctor Torija. 
Muntatge: Marcel Barrena i Domi Parra.  Gènere: 
Documental. País: Espanya. Any: 2012. Durada: 84 min.  
 
 

SINOPSI 

El somni de l'Albert és viatjar per tot el món a la seva 
manera: sense diners, sense companyia i sense 
equipatge. Carregat només amb la seva imaginació, el 
seu coratge i la seva cadira de rodes, amb la qual conviu 
des que era un nen. Món Petit mostra el seu repte més 
ambiciós: arribar al punt del planeta més allunyat de 
casa seva. És possible creuar el món en aquestes 
condicions? Coneixerem qui és aquest noi, la seva 
història d'amor, la seva filosofia de vida i l'educació que 
ha rebut de  la família. 
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1. Digues quins personatges del documental t’han 

despertat: 

 Tendresa: ............................................................. 

 Amor: ................................................................... 

 Felicitat: ............................................................... 

 Llàstima: ............................................................... 

 Generositat: ......................................................... 

 Humor: ................................................................. 
Raona els motius 

 
2. Explica per escrit algun moment de la pel·lícula que 

t’hagi fet riure i algun moment en què t’hagin 
vingut ganes de plorar. Explica el perquè. 
Contrasta amb la resta de la classe si les emocions 
que heu sentit han estat les mateixes. 
Heu coincidit en les situacions i els sentiments? Si 
no és així, a què creieu que es deuen les 
diferències? 

 
3. Descriu amb cinc adjectius l’Albert i amb altres cinc 

l’Anna.  
 

 MÓN PETIT, EL DOCUMENTAL 
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 LA FAMÍLIA DE L’ALBERT 

 

Els pares del Albert, segons el que expliquen a la 

pel·lícula, no creuen en les prohibicions, ni 

imposicions ni en els càstigs sinó que la seva 

educació està basada en el raonament, la confiança i 

el diàleg. I sempre, per descomptat, en donar molt 

amor. Sembla ser que els pares de l’Anna tenen la 

mateixa filosofia. 

 Què en penseu vosaltres? Creieu que la confiança 

ha d’arribar fins al punt de deixar que un jove de 

15 anys viatgi sol i sense diners?  

 

 Mai li han dit “això no ho podràs fer perquè vas en 

cadira de rodes” Penseu que és una bona manera 

d’ajudar-lo a valdre’s per si mateix?  

 

 O com diu la mare de l’Anna a la pel·lícula, “hi ha 

gent que pensa que si estimes el teu fill no has de 

donar-li ales tan aviat ja que pot prendre mal”. 
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 EL PARE:  
Tu el deixes allà i penses: Què li passarà a aquest crio? Però és que has de fer-
ho, perquè és la seva vida... Si l’Albert hagués estat igual de feliç fent coses que 
a nosaltres ens féssim patir menys, encantats de la vida. Però és que ell volia 
viatjar.  
Pateixes molt... Però és que no tens més remei, és la seva vida, no la teva... 
Per a ell era el més important i el que no podíem dir-li era: “No, perquè vas en 
cadira de rodes”. Això mai no ho hem dit a l’Albert. Encara que ho creguéssim. 
La seva infància com a tal la va passar al llit d’un hospital. No ha tingut una de 
les parts que normalment són de les més felices de la vida, que tots recordem 
com de les més felices. Ara que pot, que ho faci. Jo m’aguantaré, però ell té 
dret a ser feliç.  
L’Albert el que fa és una mena d’intercanvi amb la gent que l’acull. L’Albert 
aporta alegria i la gent el convida a casa seva. 
 
 
 LA MARE:   
Li poden passar moltes coses. Quan et pares a pensar... li pot passar això, li pot 
passar allò ... Pateixes molt. Penses en moltes possibilitats, totes dolentes.  
L’Albert no és un turista, sinó un aventurer, un viatger 
 
 
 L’ÀVIA:  
Però Albert... però Albert... Com és que et deixen? És que, Albert, jo patiré 
molt... “Doncs sí que ho sento, àvia. Sí que ho sento, que jo me’n vagi tan feliç i 
que tu et quedis patint” I llavors... no saps cap a on tirar.         
 
 

RAONAMENTS DE LA FAMÍLIA  
A LA PEL·LÍCULA 
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 LA FILOSOFIA DE L’ALBERT 

Felicisme és el nom que l’Albert dóna a la seva 

manera de veure la vida. Per a ell, la felicitat és 

l’única raó de l’existència. Però hi ha dues classes 

de felicitat: la puntual, la que podem sentir, per 

exemple, en menjar un pastís que ens agrada 

molt, i la permanent. Ell busca la felicitat 

permanent; la clau: fer sempre allò que realment 

volem fer.  

Als seus dos llibres: El món sobre rodes i Sense 

fronteres, l’Albert explica detingudament aquest 

pensament. Si els llegiu, veureu que estan farcits 

d’anècdotes molt divertides que ens expliquen el 

caràcter i la visió del món d’aquest personatge. 

 Comenteu aquesta filosofia de l’Albert. Creieu 

que és possible fer sempre el que volem?  

 Ho aconsegueix sempre l’Albert o només ho 

pot fer en certs moments?  

 La societat ens prepara per fer sempre allò que 

volem o més aviat per afrontar responsabilitats 

que no sempre són grates?  

 

“... la clau del felicisme és la felicitat. I és que la 

felicitat és l’únic motor, l’única raó de tota 

l’existència humana. Totes les accions de l’ésser 

humà estan motivades pel desig de ser feliç, ho 

sapiguem o no, i només mitjançant uns existència 

feliç podem proporcionar felicitat als altres.” 

El món sobre rodes. Edicions 62 (Barcelona, 2009) 

pàgina 187 
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 L’ALBERT DAVANT LES 

DIFICULTATS 

L’Albert Casals té una capacitat especial 
per, davant de les dificultats, no fer-se 
enrere sinó més aviat al contrari: enfrontar 
el problema amb valentia i sentit del 
humor. 
 
Aquí teniu dues anècdotes que ell explica al 
llibre citat abans, “El món sobre rodes”. Seria 
bo que a classe comentéssiu les dues 
anècdotes, intentant veure diferents punts 
de vista, proposant altres alternatives i 
tractant d’explicar la forma de vida que té el 
personatge a partir dels dos casos. 

“ El cas és que, quan hi viatges en cadira, Venècia deixa de ser només una ciutat 
original i es converteix en un autèntic laberint... 
… Així va ser com se'm va acudir el joc que em va entretenir el primer dia 
d'estada a Venècia.  
Era un joc molt senzill: primer havies d'agafar un dels vaporettos. A continuació 
baixaves en una parada a l'atzar, buscaves el pont més proper, i t'encarregaves 
de creuar-lo. I finalment et perdies pels carrerons de la ciutat, sense tenir cap 
idea d'on eres, fins que l'únic que veies eren carrers i no tenies ni idea d'on 
t'havies ficat. El repte del joc consistia a aconseguir sortir d’allà sense haver de 
passar cap pont (tenint en compte que no sabies on eres i que ja n'havies 
travessat un, així que el camí pel qual havies entrat no et servia) i limitant-te a 
utilitzar només els carrerons i els vaporettos. Era realment divertit … ” 
 

............................ 
 

“ ... Em trobava en un lloc normal, en un esglaó normal, fent un cavallet normal 
per baixar de manera normal, i el resultat va ser un terrible CRAC! forca menys 
normal del que un podia esperar. Evidentment, un soroll així no presagiava res 
de bo, però no vaig notar res en especial i vaig seguir tan tranquil. I llavors,  al 
cap d'uns 20 segons, vaig començar a notar que la cadira anava una mica rara. 
Vaig mirar cap a sota i…oh. En realitat, s'ha de dir que no hi havia gaire a veure: 
senzillament, la roda havia desaparegut. Sí, aparentment em desplaçava amb 
tres rodes, les dues de darrere i una de davant, i ni tan sols ho havia notat … 
Durant les pròximes hores em vaig anar adonant del que comporta anar en una 
cadira de no tantes rodes. No podia pujar ni baixar esglaons, ni tampoc voreres, 
perquè si pujava la vorera fent el cavallet la cadira es tombava sense remei. Era 
una novetat lleugerament divertida, però també bastant molesta un cop 
acabada la novetat.  
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CIUTAT  PAÍS  DESCRIPCIÓ DEL PAÍS 

Teheran  1. Jordània   

Dumai  2. Geòrgia   

Alep  3. Azerbaidjan   

Petra  4. Itàlia   

Roma  5. La Xina   

Wellington  6. Síria   

Bakú  7. Laos   

Almaty  8. Tailàndia   

Lanzhou  9. Malàisia   

Vientiane  10. Indonèsia   

Bangkok  11. Turquia   

Kuala Lumpur  12. Nova Zelanda   

Istanbul  13. Austràlia   

Darwin  14. Kazakhstan   

Tbilisi  15. Iran   

 EL MAPA DEL VIATGE 

El viatge de l’Albert i l’Anna ens porta per diferents països de tres 

continents: Europa, Àsia i Oceania. Aquí teniu una llista de ciutats i 

països, la majoria citats al viatge, i una breu informació sobre cada 

país. Sabríeu associar cada ciutat amb el seu país i amb la descripció 

d’aquest? 
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A. Estat europeu que inclou les dues illes més grans de la Mar Mediterrània, Sicília i Sardenya. 

B. Estat eurasiàtic que ocupa la península d'Anatòlia. La seva capital és Ankara. 
C. Estat situat al sud de Turquia, a l'oest de l'Iraq i al nord de Jordània, Israel i el Líban. La seva capital és Damasc.  
D. País que comparteix amb Israel les costes de la Mar Morta i amb l'Aràbia Saudita i l'Egipte el golf d'Aqaba. La 

seva capital és Amman. 
E. Fins al 1935 aquest país va ser conegut com a Pèrsia. Al nord és banyat pel Mar Caspi i al sud pel Golf Pèrsic. 
F. República del sud del Caucas. Limita al nord amb Rússia, a l'est i el sud-est amb l'Azerbaidjan, al sud amb 

Armènia i Turquia, i a l'oest amb la Mar Negra. 
G. És l'estat més gran de la regió del Caucas.  La seva principal font de riquesa és el petroli. 
H. País de l'Àsia central. La seva capital és  Astanà. 
I. Territori asiàtic d'orígens mil·lenaris. És, potser, la civilització viva més antiga del món. La seva capital és  

Pequín. 
J. Estat del sud-est de l'Àsia.  El riu Mekong flueix del nord al sud del país. 
K. Estat del sud-est asiàtic tradicionalment conegut com a Siam, nom que va ser oficial fins al 1949. Prop del 95% 

dels seus habitants són de religió budista. 
L. Estat federal de l'Àsia sud-oriental dividit en dues regions pel Mar de la Xina Meridional. Consta de tretze 

estats i tres territoris federals. 
M. Estat del sud-est d'Àsia format per 17.508 illes. La seva capital és  Jakarta 
N. Estat de l'hemisferi sud. Conforma el continent més petit del món. És el sisè estat més gran del planeta, però la 

seva població no arriba als 20 milions de persones. 
O. País situat a uns 2.000 quilòmetres al sud-est d'Austràlia. Es tracta d'un conjunt d'illes que es troben al llarg del 

Pacífic Sud. L'Illa del Nord i l'Illa del Sud són les que tenen més extensió i importància. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Europa
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterr%C3%A0nia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sic%C3%ADlia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sardenya
http://ca.wikipedia.org/wiki/Estat
http://ca.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%A0sia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_d%27Anat%C3%B2lia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Turquia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Iraq
http://ca.wikipedia.org/wiki/Jord%C3%A0nia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Israel
http://ca.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADban
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mar_Morta
http://ca.wikipedia.org/wiki/Egipte
http://ca.wikipedia.org/wiki/Golf_d%27Aqaba
http://ca.wikipedia.org/wiki/1935
http://ca.wikipedia.org/wiki/P%C3%A8rsia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mar_Caspi
http://ca.wikipedia.org/wiki/Golf_P%C3%A8rsic
http://ca.wikipedia.org/wiki/Caucas
http://ca.wikipedia.org/wiki/R%C3%BAssia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Azerbaidjan
http://ca.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A8nia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Turquia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mar_Negra
http://ca.wikipedia.org/wiki/Caucas
http://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%80sia
http://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%80sia
http://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%80sia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sud-est_asi%C3%A0tic
http://ca.wikipedia.org/wiki/1949
http://ca.wikipedia.org/wiki/Estat_insular
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sud-est_d%27%C3%80sia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Hemisferi_Sud
http://ca.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B2metres
http://ca.wikipedia.org/wiki/Austr%C3%A0lia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pac%C3%ADfic
http://ca.wikipedia.org/wiki/Illa_del_Nord
http://ca.wikipedia.org/wiki/Illa_del_Sud
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MÓN PETIT. RESPOSTES 

 

 Món Petit, el documental i els personatges: respostes lliures 

 La família de l’Albert: respostes lliures 

 El Felicisme, la filosofia d’Albert Casals: respostes lliures 

 L’Albert davant les dificultats: respostes lliures 

 El mapa del viatge: 
 

 

 

 

 

Roma 
Itàlia 

A. Estat europeu que inclou les dues illes més grans de la Mar Mediterrània, Sicília i 
Sardenya. 

Istanbul 
Turquia 

B. Estat eurasiàtic que ocupa la península d'Anatòlia. La seva capital és Ankara. 

Alep 
Síria 

C. Estat situat al sud de Turquia, a l'oest de l'Iraq i al nord de Jordània, Israel i el Líban. 
La seva capital és Damasc.  

Petra 
Jordània 

D. País que comparteix amb Israel les costes de la Mar Morta i amb l'Aràbia Saudita i 
l'Egipte el golf d'Aqaba. La seva capital és Amman. 

Teheran 
Iran 

E. Fins al 1935 aquest país va ser conegut com a Pèrsia. Al nord és banyat pel Mar 
Caspi i al sud pel Golf Pèrsic. 

Tbilisi 
Geòrgia 

F. República del sud del Caucas. Limita al nord amb Rússia, a l'est i el sud-est amb 
l'Azerbaidjan, al sud amb Armènia i Turquia, i a l'oest amb la Mar Negra. 

Bakú 
Azerbaidjan 

G. És l'estat més gran de la regió del Caucas.  La seva principal font de riquesa és el 
petroli. 

Almaty 
Kazakhstan 

H. País de l'Àsia central. La seva capital és  Astanà. 

Lanzhou 
La Xina 

I. Territori asiàtic d'orígens mil·lenaris. És, potser, la civilització viva més antiga del 
món. La seva capital és  Pequín. 

Vientiane 
Laos 

J. Estat del sud-est de l'Àsia.  El riu Mekong flueix del nord al sud del país. 

Bangkok 
Tailàndia 

K. Estat del sud-est asiàtic tradicionalment conegut com a Siam, nom que va ser oficial 
fins al 1949. Prop del 95% dels seus habitants són de religió budista. 

Kuala Lumpur 
Malàisia 

L. Estat federal de l'Àsia sud-oriental dividit en dues regions pel Mar de la Xina 
Meridional. Consta de tretze estats i tres territoris federals. 

Dumai 
Indonèsia 

M. Estat del sud-est d'Àsia format per 17.508 illes. La seva capital és  Jakarta 

Darwin 
Austràlia 
 

N. Estat de l'hemisferi sud. Conforma el continent més petit del món. És el sisè estat 
més gran del planeta, però la seva població no arriba als 20 milions de persones. 

Wellington 
Nova Zelanda 
 

O. País situat a uns 2.000 quilòmetres al sud-est d'Austràlia. Es tracta d'un conjunt 
d'illes que es troben al llarg del Pacífic Sud. L'Illa del Nord i l'Illa del Sud són les que 
tenen més extensió i importància. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Europa
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterr%C3%A0nia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sic%C3%ADlia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sardenya
http://ca.wikipedia.org/wiki/Estat
http://ca.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%A0sia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_d%27Anat%C3%B2lia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Turquia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Iraq
http://ca.wikipedia.org/wiki/Jord%C3%A0nia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Israel
http://ca.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADban
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mar_Morta
http://ca.wikipedia.org/wiki/Egipte
http://ca.wikipedia.org/wiki/Golf_d%27Aqaba
http://ca.wikipedia.org/wiki/1935
http://ca.wikipedia.org/wiki/P%C3%A8rsia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mar_Caspi
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mar_Caspi
http://ca.wikipedia.org/wiki/Golf_P%C3%A8rsic
http://ca.wikipedia.org/wiki/Caucas
http://ca.wikipedia.org/wiki/R%C3%BAssia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Azerbaidjan
http://ca.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A8nia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Turquia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mar_Negra
http://ca.wikipedia.org/wiki/Caucas
http://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%80sia
http://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%80sia
http://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%80sia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sud-est_asi%C3%A0tic
http://ca.wikipedia.org/wiki/1949
http://ca.wikipedia.org/wiki/Estat_insular
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sud-est_d%27%C3%80sia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Hemisferi_Sud
http://ca.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B2metres
http://ca.wikipedia.org/wiki/Austr%C3%A0lia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pac%C3%ADfic
http://ca.wikipedia.org/wiki/Illa_del_Nord
http://ca.wikipedia.org/wiki/Illa_del_Sud
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