
A PARTIR DE 4 ANYS · DURACIÓ 60’

Divertida i bonica selecció de curtmetratges 
plena de sorpreses, enginy i creativitat . 
Amb un punt en comú: els seus petits herois 
protagonistes, que intenten fer front de forma 
enginyosa a diferents reptes vitals.

POR DE VOLAR (Fear of flying)
Conor Finnegan, Irlanda, 2012, 10’, doblat al català
Dougal és un petit ocell que té por de volar. Per les nits té un malson on és incapaç d’alçar 
el vol i cau sempre a terra, i durant el dia va caminant a tot arreu enlloc d’enfrontar-se a 
les seves pors. Com s’ho farà per migrar cap al Sud quan arribi l’hivern més dur?

EL CÈRVOL I LA CONILLETA (Nyuszi és Öz)
Péter Vácz, Hongria, 2013, 17’, sense diàlegs
Un cérvol i una conilleta de paper que comparteixen casa tenen un peculiar dilema: volen 
trobar la manera d’aconseguir tenir tres dimensions. El cérvol ho aconseguirà però la 
conilleta no…Posarà això en perill la seva amistat?

GRAND PRIX
Marc Riba i Anna Solanas, Espanya, 2011, 7’15’’,  sense diàlegs
Tres amics es preparen per a fer una carrera de bicicletes. Just avanç de començar, 
apareix una noia molt decidida a participar, però dos dels nois no la deixen córrer. El 
tercer participant, en canvi, s’enamora d’ella i li construeix un sidecar per a portar-la amb 
ell durant la carrera.

EL CASSÓ DE L’ANALOTE (La petite casserole d’Anatole),
Éric Montchaud, FranÇa, 2014, 5’47’’, doblat al català
L’Anatole és un nen decidit i afectuós que té una peculiaritat: arrossega un cassó amb un 
cordill. Ha de fer un doble esforç per jugar com ho fan els altres! El cassó li complica la 
vida i ja en comença a estar tip. Sort que hi haurà algú que l’ensenyarà a conviure-hi i li 
farà entendre que ell és únic i excepcional.

SER O NO SER... TARONJA (Orange ô désespoir)
John Banana, França, 2011, 3’41’’,  sense diàlegs
Què passa quan una petita taronja avorrida decideix sortir de la seva caixa per anar a 
l’altre costat de la botiga i conèixer una colla d’alegres pinyes ballarines?

L’ELEFANT I LA BICICLETA (Le vélo de l’éléphant)
Olesya Shchukina, França, 2014, 9’, sense diàlegs
Un elefant viu en una ciutat entre la gent normal i treballa com a escombriaire. Un dia 
veu un anunci enorme d’una bicicleta i es pensa que és de la seva mida. A partir d’aquest 
moment, la seva vida se centrarà en aconseguir la bicicleta costi el que costi! 

5,80 METRES (5,80 mètres)
Nicolas Deveaux, França, 2012, 5’30’’, sense diàlegs
Què hi passa a les piscines olímpiques quan estan tancades al públic? Aquest 
curtmetratge revela que a primera hora del matí hi ha els entrenaments de salt de 
trampolí de les girafes!

PETITS 
HEROIS



A l’Anatole li encanta escoltar música i pintar. 
Probablement sigui la manera que té d’expressar 
la seva pena, la seva ràbia o les seves pors. 
A vegades, quan no trobem les paraules per 
explicar el que sentim, la pràctica d’una activitat 
esportiva o artística ens pot ajudar a desfogar-nos 
o a treure les nostres emocions.

A tu et passa? Hi ha alguna activitat concreta que et permeti  
expressar els teus sentiments i que t’ajudi a la vida?

PER DESPRÉS 
DEL CINEMA

LA MIGRACIÓ DELS OCELLS
A l’hivern, els ocells s’han de traslladar: és el moment de la migració. 
Amb l’ajuda de les imatges i dels textos, descobreix com s’explica aquest fenomen natural. 

A la tardor, les fulles canvien de  
 .               Es tornen de 
color vermell.

Més endavant, 
acaben               

Arriba l’hivern i el paisatge 
s’omple de 
L’hàbitat natural de l’ocell es 
torna fràgil. 

A més a més, la temperatura 
baixa: fa molt

Per últim, la fruita i els grans es 
fan escassos: es torna gairebé 
impossible trobar

 

Totes les restriccions de l’hivern 
obliguen els ocells a mudar-se 
on fa
Aquest fenomen es diu...

MÉS ENLLÀ DE LES APARENCES
Malgrat el seu cassó, que molesta a vegades als altres, 
l’Anatole té moltes qualitats. 
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