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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

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.
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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
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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 6 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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OVELLA
(SHEEP) 

Ovella (Sheep). Julia Ocker. 
Alemanya, 2O18. 3’37”. Sense 
diàlegs.
L’ovella salta amb valentia i 
inicia la seva aventura. El ramat 
que l’acompanya s’acoquina. 
No s’atreveixen a fer el mateix... 
o potser sí! Darrera producció 
“animal” de la directora Julia 
Ocker, una artista sempre present 
a les sessions d’educació infantil 
del Meu Primer Festival.

QUÈ PODEM OBSERVAR I TREBALLAR?

CORATGE I COVARDIA: Els curtmetratges d’animació de Julia Ocker sempre 
exposen dilemes emocionals als espectadors més petits. Les decisions dels 
personatges es presenten de forma intel•ligent, sense judicis de valor i amb 
sentit de l’humor perquè hi hagi una identificació i una reflexió del públic sense 
amenaçar la seva zona de confort. En aquest cas, el curtmetratge presenta 
les reaccions de les ovelles davant la possibilitat d’aventura: la reacció del xai, 
inconformista i intrèpid, però que posa en risc el grup, i la reacció del ramat, 
gregari i poruc però solidari i perseverant quan la situació ho requereix.

SUPORT MUTU: El ramat surt al rescat del seu company que ha quedat penjat 
d’un penya-segat. Tenen l’instint de salvar-lo. Poc s’esperen creuar-se amb un ós, 
que lluny d’atacar-los, serà qui els ajudarà a salvar-lo.  És una xarxa animal de 
suport i cures!
Venen ganes d’acaronar els xais quan estan recoberts de llana! Us proposem 
una manualitat molt senzilla per acariciar-ne un. Necessiteu un dibuix en blanc i 
negre, cola i unes quantes boles de cotó.



PER DAMUNT DE TOT
(TOUT LÀ-HAUT) 

Per damunt de tot (Tout là-haut). 
Martina Svojíková. França/Bèlgica, 
2O19. 12’44”. Diàlegs en català.
La família girafa està de vacances i 
el fill girafa acaba perdut enmig d’un 
bosc. Els animals silvestres li ho posaran 
difícil, especialment l’esquirol que no 
és gaire acollidor amb els nouvinguts. 
Gràcies a la seva amabilitat i a la seva 
creativitat, la girafa acabarà fent bons 
amics al bosc.

QUÈ PODEM OBSERVAR I TREBALLAR?

TEXTURES: Una de les característiques que crida més l’atenció d’aquest 
curtmetratge és la tècnica triada: animació 2D amb paper retallat. Aquesta 
textura formada per capes superposades de cartró retallat li dona una qualitat 
artística que desprèn tendresa i emotivitat en el resultat final. És un bon exemple 
per fer la comparativa amb els infants del curtmetratge següent, Gardien de 
Gimnas, que és en 3D i hiperrealista, i introduir-los en la diversitat de formes 
d’expressió visual d’una història i els recursos estilístics que els cineastes tenen a 
l’abast per a fer-ho.

LA BENVINGUDA: Tots els nens i les nenes que han començat el curs de P3 han 
passat el moment de benvinguda a l’escola. Quan ets nou en un lloc que no 
coneixes o dins un grup humà és important sentir-se acollit. Tot i que la girafa 
es mostra amable amb els altres animals, l’esquirol és mesquí i antipàtic amb ell 
perquè no accepta “gent de fora” el bosc. 
La resta d’animals s’adonaran de la seva crueltat i 
el deixaran tot sol mentre defensen la girafa dels 
seus menyspreus. Podeu revisar aquesta història 
perquè els nens parlin de les seves emocions 
quan arriben a un lloc desconegut.

2 1O

L’eriçó és un dels animals del bosc que 
protagonitza aquesta història. Té formes 
simples i està fet amb cartró retallat. 
Necessitareu cartró marró, crema, negre i blanc.

El podeu fer a classe! 
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EL VIGILANT DEL GIMNÀS
(GARDIEN DE GIMNAS)

El vigilant del gimnàs 
(Gardien de Gimnas). 
Nicolas Deveaux, França, 
2O17. 2’15”
Un elefant endreça i apila 
les cadires de la pista de 
bàsquet de forma poc 
ortodoxa. El seu somni és ser 
jugador i encistellar la pilota.

QUÈ PODEM OBSERVAR I TREBALLAR?

REALISME: La tècnica d’animació hiperrealista en 3D pot desorientar el més 
menuts. Això que veiem és real? Existeix? Els efectes especials aplicats a 
les imatges no tan sols serveixen per inventar mons de fantasia sinó que ens 
trasbalsen precisament perquè poden assemblar-se massa a la realitat! És oportú 
recuperar aquest curtmetratge si voleu parlar de fantasia i de realitat a classe.

ENDREÇAR FA MANDRA: Recollir i endreçar és una de les activitats que fan més 
mandra a tots els éssers humans i sembla que també a alguns animals. L’elefant 
no hi té gaire traça i està gandul. Sort que uns companys inesperats l’ajudaran en 
la tasca!

Hauríem d’endreçar aquest desgavell! 
On posaries cada cosa? ?
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MOGU I PEROL

Mogu i Perol. Tsuneo 
Goda. Japó, 2O19. 8’32”. 
Pocs diàlegs en japonès 
subtitulats en català.
N’hi ha prou amb compartir 
un àpat amb un amic per 
a transformar un dia dolent 
en un d’extraordinari! 
Especialment si el cuiner és 
el Mogu, un peluix Big Foot 
de color rosa amb el cor més 
gran de Yummy Island.

QUÈ PODEM OBSERVAR I TREBALLAR?

PELUIXOS ENTRANYABLES: Mogu i Perol és un curtmetratge d’animació de ninots 
en stop motion produït al Japó. Tot i que la història succeeix en un entorn de 
fantasia, hi ha detalls que ens remeten a la cultura nipona, especialment la seva 
passió per la cuina i els seus rituals. També hi trobem l’atenció als petits detalls 
i a l’ordre, la fascinació pels peluixos manyacs i entranyables i la importància de 
l’entorn natural.

VINGA, TASTA-HO! Ai quantes vegades hem sentit aquesta frase! De vegades, això 
de tastar coses noves fa empipar: el bròquil, el kiwi, la carxofa, els nabius solen ser 
aliments poc valorats pels més menuts. La Perol és impacient i s’ho vol cruspir tot. 
Detesta els nabius i es mostra grollera i desconsiderada amb el Mogu fins que tasta 
el seu deliciós pastís. Llavors s’adona que els nabius estan per llepar-se’n els dits! 
La història del Mogu i la Perol demostra que tot depèn com cuinis els ingredients!
Imagina que ets a la cuina del Mogu... Quins utensilis necessitaràs per fer el pastís 
de nabius? ENCERCLA’LS! 
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CAT LAKE CITY

Cat Lake City. Antje 
Heyn. Alemanya, 2O18-
19. 6’41”. Sense diàlegs.
El Percy està llest per 
gaudir d’un descans 
merescut a Cat Lake 
City, el paradís de 
vacances per a gats. 
Però hi ha uns veïns 
caparruts que no li ho 
posaran gaire fàcil.

QUÈ PODEM OBSERVAR I TREBALLAR?

LA RÀBIA: D’una banda, els contratemps del gat Percy ens fan riure, i de l’altra hi 
connectem a partir d’una emoció que tothom ha experimentat: la ràbia. Quan les 
coses no ens surten a la primera, quan algú nos ens fa cas o quan ens fastiguegen, 
sovint ens enfadem i perdem la paciència. Sentir ràbia és normal però algunes 
reaccions poden ser desmesurades. Que s’ha enfadat gaire el Percy amb els 
ànecs? Com ha reaccionat quan li han pres la tovallola? Com reaccioneu quan 
algú us pren alguna cosa sense permís? 

POSTALS: Anys enrere, quan marxaves de vacances, era habitual escriure i 
enviar una postal a la família o als amics. La postal un full de cartolina amb una 
fotografia o il•lustració en una cara i un espai en blanc en l’altra. Escrivies un breu 
missatge i l’enviaves per correu. Amb Internet i el telèfons mòbils, aquesta tradició 
s’està perdent!

Dibuixeu un 

lloc fabulós 

per una 
postal que 

voldríeu enviar 

als vostres 

amics.



JO SÓC EL MÉS GUAPO 
(C’EST MOI LE PLUS BEAU)

Jo soc el més guapo (C’est moi 
le plus beau). Anaïs Sorrentino, 
Arnaud Demuynck. França-
Bèlgica, 2O18. 5’3O”. Diàlegs en 
català.
Què faries si el llop ferotge, amb les 
seves dents llargues, et preguntés: 
qui és el més guapo del món? 
Potser optaries per fer el mateix 
que la majoria de protagonistes 
d’aquesta història...Perquè ningú 
s’atreveix a dur-li la contrària!

LES ADAPTACIONS CINEMATOGRÀFIQUES: 
Aquest curtmetratge està protagonitzat per 
personatges de contes tradicionals que hi 
apareixen barrejats dins d’una història capgirada. 
El protagonista és el llop ferotge, un dels malvats 
més identificables pels infants. Aquí no espanta 
les seves víctimes, però manté el seu aire presumit 
i fatxenda. Passeja pel bosc i va preguntant a qui 
es creua: “qui és el més bonic de tots?”. I com 
en tots els contes que protagonitza també rep 
una bona lliçó! En aquest cas de la criatura més 
menuda i fràgil, que n’està fins el capdamunt de 
la seva arrogància.

-On hem sentit abans aquesta pregunta? 
Qui la diu?

-Per què tothom li diu que ell és el més bonic?

-Mira els dibuixos, reconeixes els 
personatges del contes?
1.

2.

3.

4.

1

2

3

4
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QUÈ PODEM OBSERVAR I TREBALLAR?



Pel·lícules disponibles en català i castellà!

UN CINEMA DE QUALITAT 

artística i pedagògica

Oferta especial per les escoles que participen al festival:
PACK de 5 DVD = 5O€ ·  PACK de 12 DVD = 1OO€
Consulteu titols disponibles a http://www.ritalucafilms.com/botiga/

Sol•licita la teva comanda a info@ritalucafilms.com





FESTIVAL DE CINEMA INFANTIL 
NOVEMBRE 2O19

BARCELONA

www.elmeuprimerfestival.com

 

Guia elaborada per l’Associació Cultural MODIband


