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1. UN DIA FANTÀSTIC

La noia protagonista compra una armilla que té un botó màgic, capaç de transformar allò que l’envolta. Comença canviant casa seva i acaba
canviant tot el paisatge!
Pinta per sobre d’aquest paisatge totes les coses que canvien amb el poder màgic del botó: cauen flocs de neu, la noia vola amb l’escombra,
apareix un ninot de neu...
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1. UN DIA FANTÀSTIC

Si tinguessis un botó màgic com el de la protagonista, què canviaries del teu voltant?
Pots dibuixar què canviaries de la teva escola o del teu pati, imagina el que vulguis!

22a Mostra de Cinema d’Animació Infantil Girona Curs 2011-2012



2. EL TIGRE

El domador del circ maltracta els tigres i per això els protagonistes els volen salvar. Com t’agradaria a tu que fos un espectacle de circ amb
animals? Dibuixa’l.
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2. EL TIGRE

Els protagonistes aconsegueixen salvar els tigres perquè no siguin maltractats.
Encercla tots aquells elements que utilitzen per salvar-los. Ull, n’hi ha alguns que no han fet servir!
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3. CAPELITO ALLIBERADOR

En Capelito és un bolet molt espavilat. Per alliberar l’elefant, s’ha fet passar per altres personatges. És capaç de canviar-se de barret quan convé!
Dibuixa els dos barrets que transforma Capelito per alliberar l’elefant.

Capelito Capelito vigilant de circ Capelito pagès
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3. CAPELITO ALLIBERADOR

Finalment, l’elefant aconsegueix escapar amb l’ajuda de Capelito i de la papallona, la seva enamorada.
Dibuixa de quina manera surten de la vela del circ l’elefant i la cuca convertida en papallona, reproduint l’última imatge de la pel·lícula.

22a Mostra de Cinema d’Animació Infantil Girona Curs 2011-2012



4. CORRE, CORRE MUNCHAUSEN!

El baró de Munchausen té molta imaginació i utilitza diferents mitjans de transport poc comuns per poder tornar a casa i
impedir que la seva promesa es casi amb un altre.
Dibuixa dos dels mitjans de transport que utilitza el baró per tornar a casa: vola sobre una bomba, va a cavall, vola amb un
estol d’ànecs...
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4. CORRE, CORRE MUNCHAUSEN!

Les aventures del baró de Munchausen van passar fa més de 200 anys. Per això el protagonista va a cavall i la seva promesa li envia una carta
amb un ocell. Imagina com seria aquesta aventura en l’actualitat i dibuixa-ho.
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5. VIAJE A MARTE

El nen protagonista creu que el lloc on l’ha portat el seu avi és el planeta Mart. Vosaltres imagineu com pot ser el paisatge en
un altre planeta? Dibuixeu allò que esperaríeu trobar-hi: com seria el paisatge, quins objectes hi hauria, quins habitants hi hauria...
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5. VIAJE A MARTE

Quan l’Antonio, el nen protagonista, es fa gran, torna per accident al paisatge on el va portar el seu avi. Encercla tots aquells objectes que encara
hi són des d’aquella vegada que hi va anar i que el fan adonar que es troba al mateix lloc. Si vols, escriu-ne també els noms.

22a Mostra de Cinema d’Animació Infantil Girona Curs 2011-2012



6. EL TALP PINTOR

El talp fa una gran troballa: una bona pila de pintures de tots colors! Comença pintant-se ell mateix i acaba pintant tot
el que l’envolta! Pinta de tots colors aquest paisatge com fa el talp a la pel·lícula: els arbres i les fulles de colors divertits,
els prats estampats...
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6. EL TALP PINTOR

Un cop pintats de tots colors, els animals són capaços d’espantar la guineu. Finalment, la pluja s’emporta els colors i
tot torna a ser com era abans. Però a la natura, hi ha moltes coses que són de colors vius sense haver-les de pintar.
Dibuixa quatre elements de colors que hagis vist a la natura.
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