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Presentació de la Mostra de Cinema d’Animació Infantil 

 

La Mostra de Cinema d’Animació Infantil està adreçada als grups escolars d’educació infantil i 
primer cicle d’educació primària. En el marc de la Mostra es projectaran un recull de 
curtmetratges d’animació infantil que no es poden veure en circuits comercials. Els programes 
de curtmetratges han estat ideats tenint en compte la diversitat de les tècniques d’animació 
utilitzades, dels països d’origen dels films i dels temes que tracten cadascun d’ells. La Mostra 
convida els més petits de l’escola a anar al cinema i ofereix als docents un material didàctic que 
permet estendre l’experiència a l’aula. 
 
Els objectius de la Mostra de Cinema d’Animació Infantil són: 
  

- Descobrir i compartir l’ambient col·lectiu que suposa l’espectacle del cinema. 
- Ensenyar a veure cinema des de l’escola. 
- Oferir unes pel·lícules que per la seva qualitat enriqueixen l’imaginari infantil i 
conviden al diàleg. 
- Convertir l’experiència en un possible joc creatiu. 

 

 

Presentació del Programa 1 – Anem a jugar! 

 

Totes les pel·lícules d’aquest programa estan protagonitzades per personatges amb moltes 
ganes de jugar. Coneixereu un talp que s’atreveix a jugar amb un lleó, un osset que busca 
algú per jugar o fins i tot una gla que vol viure entre els animalons del bosc. Tots ells volen 
jugar i passar-ho bé, però sobretot volen divertir-vos a vosaltres! 

L’origen de les pel·lícules i les tècniques d’animació utilitzades són ben diversos. El 
programa inclou films de Letònia, de la República Txeca o de l’Iran, que utilitzen tècniques 
com l’animació de ninots, de plastilina, de retalls o bé el dibuix animat. 

 

 

Programa 1 – Anem a jugar! 

1- L’abecedari divertit (3’) 

2- Aventures del talp: El talp i el zoo (6’) 

3- L’osset busca company (9’) 

4- El nen gla (10’) 

5- El pardal i la llavor de cotó (12’) 

6- Aventures del talp: El talp i el paraigua (7’) 

durada total: 47’ 
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1. Funny Alphabet / L’abecedari divertit 

 

 

 

L’abecedari divertit 

Director: Reinis Kalnaellis 

Productora: Rija Films 

Any de producció: 2011 

País: Letònia 

Durada: 3’ 

Tècnica: dibuix animat 

Sinopsi: A partir d’una cançó molt animada en letó, aquest film breu va construint tot 
l’abecedari letó en dibuixos animats. De cada lletra en sorgeix un objecte o animal que 
comença amb aquesta lletra.   

 

Propostes per treballar a l’aula: 

 

-A la fitxa que us hem donat suggerim que els alumnes dibuixin un objecte que comenci 
amb cadascuna de les lletres proposades. Si els nens llegeixen aquestes lletres proposades, 
veuran que la paraula que es construeix és “cinema”, una paraula que segurament fareu 
servir molt aquests dies que aneu a la Mostra i quan feu les fitxes.  

-Si ho creieu oportú, a més de dibuixar les paraules que comencen amb cada lletra, també 
les poden escriure. 

-Potser coneixeu alguna cançó que parli de l’abecedari o de les lletres. Podeu ensenyar-la 
als nens abans o després de fer la fitxa. 

-Probablement és un exercici que ja heu fet en més d’una ocasió: podeu penjar les lletres 
de l’abecedari que estigueu treballant amb un dibuix o imatge que comenci per cadascuna 
de les lletres. 
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2. El Talp i el zoo 

 

 

 

El talp i el zoo 

Director: Zden!k Miler 

Productora: Krátk" Film 

Any de producció: 1969 

País: República Txeca 

Durada: 6’ 

Tècnica: dibuix animat 

Sinopsi: El talp apareix al zoo i allà troba molts animals que el sorprenen contínuament. 
Però de sobte es troba cara a cara amb l’animal més temut per tots: el lleó. El talp, molt 
valent, ajuda el lleó i li arrenca l’ullal que li fa mal. Així aconsegueix guanyar-se la seva 
confiança i el reconeixement de la resta d’animals del zoo. 

 

Propostes per treballar a l’aula: 

 

-A la fitxa proposada demanem que encerclin els animals que apareixen al zoo. Si els costa, 
els podeu ajudar a fer memòria. Els animals són: elefant, pelicà, tortuga, estruç, mico i lleó. 
Si volen, poden escriure també el nom dels animals que coneixen. 

-A la segona fitxa demanem que imaginin i dibuixin quin animal els faria més por trobar-se. 
Podeu ajudar-los a pensar-hi i preguntar-los per quins motius els fa por l’animal que han 
triat. 

-A les dues fitxes proposades (i en la resta), sempre podeu demanar que escriguin els noms 
dels animals o allò dibuixat, segons el nivell d’escriptura. 

-La cançó El lleó no em fa por és molt adequada per a la temàtica del film. Si us ve de gust i 
ja l’heu treballat, podeu aprofitar per recordar-la. Aquí trobareu la lletra completa: 

http://www.xtec.es/~dmarchan/can%E7ons/infantil/infantil.htm 

-Tant aquesta pel·lícula com El talp i el paraigua comencen de la mateixa manera: el talp 
surt de sota terra i apareix de cop en un lloc nou. Podeu preguntar als nens si s’han adonat 
que comencen així (com totes les pel·lícules del talp). A partir d’aquí podeu parlar de com és 
l’animal, el talp, i sobre quines característiques té: va per sota terra, sap nedar, té els ulls 
molt petits perquè sota terra no els necessita, etc. 
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Informació sobre l’autor: Zden!k Miler 

El passat novembre de 2011 va morir Zden!k Miler, autor de la sèrie d’animació El talp 
(Krtek, en txec). A la 22a Mostra de Cinema d’Animació volem retre un homenatge a 
aquest cineasta tan representatiu de la cinematografia txeca i al mateix temps figura cabdal 
del cinema d’animació a nivell internacional. Per això hem programat tres films de la sèrie El 

talp, dos al programa “Anem a jugar!” i un al programa “Somiadors i visionaris”. 

Breu biografia 

(Kladno, Txecoslovàquia, 21 de febrer de 1921 – Nová Ves pod Ple#í, República Txeca, 30 
de novembre de 2011) 

Zden!k Miler va néixer a Kladno, a l'oest de Praga, la capital de la 
llavors Txecoslovàquia. Es va convertir en cineasta d’animació en 
part a causa de l'ocupació nazi de Txecoslovàquia, ja que va 
prendre part en les manifestacions per la mort de Jan Opletal que 
condueixen al tancament d'universitats i col·legis. Es va escapar de 
ser enviat a un camp de concentració i va acabar treballant com a 
animador. 

A Miler li agradava pintar com un nen. La seva afició es va desenvolupar quan es va unir a 
l'Escola Gràfica Nacional a Praga el 1936. Més tard va estudiar a l'Escola d'Arts i Oficis 
(um!leckopr$myslová Skola Praha). El 1942 va començar a treballar a l'estudi de dibuixos 
animats de Bat’a a Zlín. Allà va aprendre les habilitats pràctiques importants relacionades 
amb la producció de cinema d'animació. Després de la Segona Guerra Mundial, va 
començar a treballar a l'empresa de dibuixos animats Brat%í v Triku; hi va treballar primer 
com a dibuixant i més endavant com a autor, director i cap de l'empresa.  

Obra 

La creació principal de Zden!k Miler és la sèrie de cinema d’animació Krtek, El talp, amb 
més de 53 títols protagonitzats per un divertit talp que viu aventures i experiències noves a 
cada film. Tots aquests títols han estat creats i dirigits per Miler al llarg de quasi tota la seva 
carrera professional, entre 1956 i 2002. 

L’origen d’aquest personatge és ben fortuït: Miler tornava cap a casa el 1956 després d’una 
caminada per un bosc a prop de casa seva, a l’oest de Praga, quan va ensopegar amb una 
pila de sorra. “Així que em vaig dir a mi mateix: això és tot. El talp”, i d’aquesta manera, tal 
com va explicar en una entrevista per la ràdio txeca, va ser com va començar a crear el seu 
personatge més emblemàtic. Miler havia trobat una nova criatura que ningú més utilitzava: 
"Walt Disney utilitza per als seus dibuixos gairebé tots els animals, excepte un. I aquest és el 
que vaig escollir", va recordar. 

En lloc de parlar, el talp utilitza interjeccions i onomatopeies per mostrar els seus sentiments, 
fet que l’ha ajudat molt a guanyar popularitat arreu del món. A més dels films, més de cinc 
milions d'exemplars de llibres d'aventures de Krtek s'han traduït a 20 idiomes i venut a tot el 
món.  

Cada vegada que surt del seu cau, l’aventura del talp és nova i inesperada. Però al mateix 
temps hi ha una línia argumental coherent en tots els capítols, que ajuda a crear la unitat 
d’aquesta sèrie d’animació. Miler aconsegueix donar valor a la sèrie gràcies a la continuïtat i 
a l’evolució constant del personatge, que permet que l’espectador (nens i també adults) s’hi 
identifiqui al llarg dels diferents capítols. 

El mateix Miler va dir del seu propi personatge: “Ell mai m’ha decebut. M’ha fet feliç tota la 
meva vida”.  
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3. L’osset busca company 

 

 

 

L’osset busca company  

Director: Nils Skapans 

Productora: Juris Podnieks Studio 

Any de producció: 2007 

País: Letònia 

Durada: 9’ 

Tècnica: animació de plastilina (clay animation: animació stop motion de materials 
mal·leables) 

Sinopsi: L’osset està sol i no té ningú per jugar. Intenta distreure’s amb la sorra, el 
gronxador, les bombolles… però sol s’avorreix. Finalment, aconsegueix creuar la paret del 
jardí i a l’altra banda troba un altre osset per jugar! Els dos ossets senten una gran alegria i 
salten i ballen junts. Després decideixen tornar al primer jardí i presentar-se a la porta de 
casa, on el nen que hi viu els rep molt content i se’ls queda a tots dos! 

 

Propostes per treballar a l’aula: 

 

-A la fitxa demanem que dibuixin les situacions en què l’osset protagonista juga tot sol. 
Ajudeu els nens a llegir l’enunciat de cada requadre perquè entenguin bé el que han de 
dibuixar. Podeu fer que aquesta fitxa sigui més lliure i que el dibuix no se cenyeixi als 
enunciats. 

-A la segona fitxa demanem que omplin la pàgina de flors de colors, de la mateixa manera 
que al film s’omple la pantalla de flors per explicar l’alegria de l’osset. Poden dibuixar-les i 
pintar-les, però si voleu podeu proposar altres tècniques: paper retallat, plastilina, etc.  

-Sobre la tècnica: aquesta pel·lícula està feta de plastilina animada. El material utilitzat és, 
per tant, diferent de la resta de films del programa. Podeu comentar-ho amb els nens, ja que 
és un material que segurament ells coneixen molt bé; i per això podeu introduir-lo a l’hora de 
treballar la segona fitxa. 

-Proposta de temes per parlar a l’aula: És millor jugar sol o acompanyat? Quins jocs us 
agrada compartir i quins preferiu fer sols? Recordeu si alguna vegada heu fet un nou amic? 
Us ha alegrat aquesta nova coneixença tant com a l’osset protagonista? 
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4. El nen gla 

 

 

 

El nen gla 

Director: Dace Riduze 

Productora: Animacijas Brigade Riga 

Any de producció: 2010 

País: Letònia 

Durada: 10’ 

Tècnica: animació de ninots  

Sinopsi: Una nena construeix un personatge a partir d’una gla: el protagonista d’aquest film! 
El nen gla coneix molts animalons: erugues, formigues, abelles, ratolins, cargols... Tot és 
nou per a ell, però els animals l’ajudaran a sortir-se’n i fins i tot li construiran una casa 
perquè pugui viure entre ells. 

 

Propostes per treballar a l’aula: 

 

-A la fitxa demanem que dibuixin un nen o nena a partir de la figura d’una gla, igual com 
passa a l’inici del film. Podeu donar idees als nens perquè acabin dibuixant personatges 
diferents: nen/nena, amb complements, peces de roba, sabates, cares diferents... 

-A la segona fitxa demanem que dibuixin els animals amb qui es va trobant el nen gla. 
Podeu ajudar a recordar-los: abella, aranya, cargol, eruga, formiga, ratolí... 

-Sobre la tècnica: aquesta pel·lícula està feta amb ninots animats. A més dels personatges 
que apareixen, també s’utilitzen molts elements que podem trobar a la natura. Podeu 
intentar recordar amb els nens aquests elements coneguts que apareixen i que formen part 
del món quotidià de la pel·lícula: troncs, herba, fulles, bolets, espigues de blat, flors, pol·len, 
sorra... 

-Proposta de temes per parlar a l’aula:  

-Una gla és un objecte inert, però quan la nena li posa ulls, boca, cames, etc, 
aquesta gla pren vida i passa a ser un personatge. Com heu fet a la primera fitxa, 
heu creat mai un personatge a partir d’un objecte de la natura? Creieu que ho 
podríeu fer? Com? 

-El nen gla ajuda tots els animals i finalment ells l’ajuden a construir una casa. Com 
valoreu la seva actitud? Creieu que si ajudem els altres, després això pot tenir un 
retorn? 
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5. El pardal i la llavor de cotó 

 

 

 

El pardal i la llavor de cotó  

Director: Morteza Ahadi Sarkani 

Productora: Institute for Intellectual Development of Children & Young Adults – Kanoon 

Any de producció: 2007 

País: Iran 

Durada: 12’ 

Tècnica: animació d’elements retallats (teixits, papers, fibres i fusta) 

Sinopsi: Un jove pardal es troba una llavor de cotó a prop d’un prat. Just després d’aquesta 
troballa, un caçador el vol atrapar, però una nena aconsegueix alliberar-lo. A partir d’aquí el 
pardal comença un recorregut amb el cotó, a través del qual anirà trobant persones que 
l’ajudaran a transformar el cotó fins a convertir-lo en un fil útil, i descobreix així tot el món 
que l’envolta. Finalment, decideix donar aquest fil a la nena que l’ha alliberat perquè es 
pugui arreglar la faldilla. 

 

 

Propostes per treballar a l’aula: 

 

-A la primera fitxa us proposem que els nens dibuixin en els requadres buits les dues fases 
de l’elaboració del cotó que queden per completar. Seguint l’ordre dels fotogrames i llegint 
les frases descriptives, els podeu ajudar a recordar-ho.  

-A la segona fitxa demanem que pintin les diferents parts del pardal i que en componguin un 
de nou i l’enganxin en un altre full, utilitzant així la mateixa tècnica que el film: els retalls o 
collage. A la part inferior de la fitxa hi ha el pardal de la pel·lícula com a referència. Us 
recomanem que, enlloc de pintar-lo, els nens hi enganxin algun retall de tela o de papers de 
colors, crearan així textures al cos del pardal igual com ho fa la pel·lícula.  

-Sobre la narració: les diferents seqüències de la pel·lícula coincideixen amb la troballa de 
la llavor de cotó i les posteriors fases d’elaboració del cotó. Podeu repassar els diversos 
moments del film per explicar com s’elabora el cotó: desgranar, filar, tintar, teixir en un 
teler… Podeu fer-ho mentre treballeu la primera fitxa. 
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-Sobre l’origen del film: aquesta pel·lícula està feta a l’Iran i és molt diferent de la resta de 
pel·lícules del programa. Això us pot servir per comentar la importància de l’origen, amb 
qüestions com ara:  

- A l’Iran, l’antiga Pèrsia, ja s’hi cultivava el cotó a l’edat mitjana. 

- El mot cotó deriva de l'àrab &'()* (al) qutn. 

- La història de la pel·lícula ve d’un antic conte persa; de fet, molts poetes perses 
(com Firdawsí i Shahnameh) ja feien moltes referències al conreu del cotó (panbe en 
persa).  

 

 

 

 
Teler tradicional semblant al que apareix a la pel·lícula:  

podeu ensenyar la imatge als nens 
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6. El talp i el paraigua 

 

 

 

El talp i el paraigua 

Director: Zden!k Miler 

Productora: Krátk" Film 

Any de producció: 1971 

País: República Txeca 

Durada: 7’ 

Tècnica: dibuix animat 

Sinopsi: el talp surt de sota terra i apareix enmig d’una muntanya d’antiguitats. S’enamora 
ni més ni menys que d’un paraigua vell, que l’acompanyarà al llarg de tota la pel·lícula. El 
paraigua li permet volar, navegar, salvar-se de l’atac d’algun animalot i fins i tot fer amics!  

 

 

Propostes per treballar a l’aula: 

 

-A la primera fitxa us proposem que els nens dibuixin el talp en les diferents situacions amb 
el paraigua. A la mateixa fitxa hi ha una imatge en petit del talp, per recordar com és a la 
pel·lícula. Ajudeu-los a recordar la història: està sota el paraigua protegint-se del sol, 
després l’utilitza com si fos un paracaigudes i finalment hi navega com si fos una barca. 

-A la segona fitxa demanem que dibuixin i pintin els animals que se li apropen quan els 
dóna síndria. Són els animals que el talp s’ha anat trobant al llarg de la història: ocells, 
granotes, ratolí, eriçó.  

-Si no ho heu fet quan treballàveu les fitxes d’El talp i el zoo, podeu aprofitar per parlar de 
com és l’animal, el talp, i sobre quines característiques té: va per sota terra, sap nedar, té 
els ulls molt petits perquè sota terra no els necessita, etc. 

-Vegeu informació sobre Zden!k Miler a la pàgina 5. 
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