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VOC Premis 
i Mostra d’Audiovisual 
en Català 2022

SESSIÓ RECOMANADA PER ALUMNES DE 6 A 12 ANYS

FICCIÓ, DOCUMENTAL 
I NOUS FORMATS 
AUDIOVISUALS

voc.cat

DOSSIER PEDAGÒGIC
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Versió Original en Català. VOC signi-
fica això. Però no ens quedem aquí. 
Sí, promocionem l’ús de la llengua en 
l’àmbit audiovisual. Sí, potenciem que 
el talent emergent esculli el català per 
a les seves creacions. Sí, fem possible 
que aquest talent sigui conegut a més 
de 70 sales arreu dels països catalans 
mitjançant la Mostra, i que sigui reco-
negut mitjançant els Premis VOC.

Però hi ha quelcom més important: 
connectem la realitat, la veu creati-
va d’aquests curtmetratges, amb les 

seves vivències emocionals farcides 
d’actualitat. Ens interpel·len, ens fan 
reflexionar i ens proposen que cada 
dia siguem una mica millors, que 
ambicionem amb rotunditat la nostra 
llibertat.

Els Premis VOC Mostra d’audiovisual 
en català és un cicle de curtmetratges 
de ficció i documentals creats entre 
el 2020 i el 2021. I volem compartir 
una selecció especial amb les escoles 
i instituts. 

Què és el VOC?
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Aquesta selecció de curtmetratges, de 
ficció i documental, ha estat pensa-
da directament pels alumnes de sis a 
dotze anys (de forma orientativa). Hi 
trobaran històries que, directament o 
indirectament, s’integren dins del seu 
imaginari emocional. Cadascun d’ells 
presenta històries diferents. Però to-
tes conviden al pensament, reflexió i 
complicitat.

Són curtmetratges reconeguts per fes-
tivals nacionals i internacionals, confi-
gurant una sessió excel·lent, de qualitat 
i diversa. En cap cas deixarà indiferents 
als alumnes que la gaudeixin. 

Per tal d’adaptar-nos a les circumstàn-
cies d’aquest any els curtmetratges 
es podran visualitzar al mateix centre 
educatiu, sense necessitat de desplaçar 
els alumnes. 

Sessió per escoles

La selecció de curtmetratges és la següent: 

Elsa (ficció) 
d’Albert Carbó 12’

Animal Salvatge (documental)  
de Maria Besora 23’

Tots els dies d’estiu són tristos (ficció) 
d’Estefania Ortiz 5’ 28’’

Vull ser pastora (documental) 
de Maria Velasco 10’ 12’’

    Total: 50’ 40’’

Material addicional:
Propostes per desenvolupar a classe i recursos relacionats
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ELSA 
(ficció)

Direcció
Albert Carbó

Producció
Silendum Films

Any
2021

Durada
12’

Sinopsi:

Elsa és una nena de 6 anys que com qualsevol 
persona de la seva edat vol viure feliç i lliure. 
Sap que és diferent a la majoria, però malgrat 
la seva curta edat té les coses clares: sap que és 
una nena i que és la reina de la seva vida. Qui 
podria qüestionar-ho? ELSA parla de tolerància, 
diversitat i de la possibilitat de triar qui volem ser.

TEMES:

Infància, construcció de la identitat, diversitat 
sexual, identitat de gènere, sexualitat, 
orientació sexual, LGTBI+, feminisme.
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ABANS DEL VISIONAT

Ens preguntarem què significa “ser una nena o un nen” i la identitat de gènere. 
Buscarem el terme i investigarem sobre el concepte “gènere”. 

Apuntarem a la pissarra els aspectes que relacionem amb la idea de “ser dona/
nena o home/nen” i les diferències que creiem que pot haver-hi. Ens preguntarem 
si aquestes diferències les accentua i fixa la nostra societat i quins estereotips de 
gènere hi trobem. Seguidament, debatrem sobre la possibilitat de no sentir-se co-
rrespost amb la identitat de gènere que assigna la societat i la possibilitat de cadas-
cú d’escollir la seva orientació sexual. 

També ens preguntarem: Quines emocions experimentaríem si no ens sentíssim 
a gust amb la nostra identitat de gènere? Com ens sentiríem si les persones del 
voltant no acceptéssin que volem ser diferents del que ens mana la societat? 

DESPRÉS DEL VISIONAT

Analitzarem la peça i respondrem en grups reduïts les següents preguntes:

• Per què l’Elsa s’enfada amb la seva àvia el dia del seu aniversari?

• Per què ella decideix llençar el ninot a la paperera?

• Què fa contenta a l’Elsa?

• Què ens ha sorprès més del curtmetratge?

• Per què la protagonista vol la nina de la Frozen, posar-se vestits 
i maquillar-se?

• Com associa l’Elsa el fet de poder ser una nena? Creieu que ho fa 
des d’una visió estereotipada de la identitat femenina? 

Després d’escoltar-nos i recollir les respostes, compartirem totes juntes les nostres 
impressions i parlarem sobre la vulnerabilitat de les persones com l’Elsa, que han 
de fer front a situacions difícils (tant amb la família, com a l’escola, amb les amis-
tats…). Finalment, com a conclusió, ens preguntarem: Com podem ajudar a una 
persona que està en trànsit de gènere? Quines situacions del dia a dia poden aju-
dar-la a sentir-se acceptada i integrada? Com podem viure en un món que res-
pecti i valori la diversitat de gènere i sexual?

ALGUNES PROPOSTES PER DESENVOLUPAR A CLASSE:
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• Trobareu propostes interessants que giren al voltant de l’identitat de gènere i 
orientació sexual a la Guia didàctica completa de Tomboy (pel·lícula que gira al 
voltant de la mateixa temàtica).

• De forma opcional, si volguessiu visionar-la, trobareu la pel·lícula a Filmin (3€ 
lloguer de la pel·lícula per 24h o subscripció): filmin.es/pelicula/tomboy 

• Diccionari LGBT de TermCat (2018) 

• Nacidos libres e iguales. Publicació de l’ONU sobre orientació sexual i identitat 
de gènere (Nova York i Ginebra, 2012)

• Guia per a docents: Educació en diversitat i igualitat. (Chrysallis. Associació de 
Famílies de Menors Trans*, 2021) 

• Ara em dic Joana. Publicació de Jessica Wlaton i Dougal MacPherson.

• També podeu visualitzar el “mur d’inspiracions” que va elaborar el director Al-
bert Carbó per entendre l’univers del film. Pot ser interessant comentar-lo amb 
l’alumnat i reflexionar sobre com la nostra societat ens divideix per gèneres i 
estereotips.

RECURSOS RELACIONATS

Imatge de Guia didàctica completa de Tomboy

http://cinemadretsinfants.cat/wp-content/PDF/2018-2019/GD_Tomboy_1ri2nESO_CCDI18-19.pdf
https://www.filmin.es/pelicula/tomboy
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/256
http://www.solidaries.org
https://chrysallis.org/wp-content/uploads/2021/05/GUIA-PER-A-DOCENTS.-Educacio-en-Diversitat-i-Igualtat.-Chrysallis-Catalunya.pdf
https://www.solidaries.org/centre-de-recursos/ara-em-dic-joana-13242/
https://drive.google.com/file/d/1r3MT8mLNf9YElRGJkkNOdhy2vDmovc0h/view?usp=sharing
http://cinemadretsinfants.cat/wp-content/PDF/2018-2019/GD_Tomboy_1ri2nESO_CCDI18-19.pdf
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ANIMAL
SALVATGE
(DOCUMENTAL)

Direcció
Maria Besora

Producció
Escac Films

Any
2021

Durada
23’

Sinopsi:

Janira té tres anys i no parla com la resta dels 
nens de la seva edat. Les seves dificultats de 
llenguatge preocupen els adults que l’envolten 
però ella mostra resistència a fer el que li caldria 
per superar-les. És feliç envoltada d’animals, 
amb els que es comunica d’una forma molt 
especial i sembla que prefereixi el seu món 
al dels humans. Créixer, però, és inevitable i 
va arribant el moment d’escollir entre seguir 
sent salvatge o adaptar-se a la societat.

TEMES: 

Infància; naturalesa; integració, incomunicació

Imatge de Guia didàctica completa de Tomboy

http://cinemadretsinfants.cat/wp-content/PDF/2018-2019/GD_Tomboy_1ri2nESO_CCDI18-19.pdf
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ABANS DEL VISIONAT

Ens preguntarem sobre la capacitat de l’aprenentatge i les diferències que poden 
haver-hi entre nosaltres. Què significa tenir dificultats per comunicar-se? Com 
ens sentiriem si ens tractessin diferent pel simple fet de no comunicar-nos amb 
la facilitat que ho fan les altres persones? Què passaria si no poguessim parlar? O 
escoltar? O veure? Què vol dir la inclusió social? I com podem tenir inclusió a l’au-
la? I com podem aconseguir tenir una societat més inclusiva i justa amb totes les 
persones?

DESPRÉS DEL VISIONAT

Analitzarem la peça i respondrem en grups reduïts les següents preguntes:

• Per què el títol es diu Animal Salvatge?

• Què li passa a la Janira?

• Elabora una descripció de qui és la protagonista. No ens fixarem 
només en els aspectes físics sinó també emocionals.

• Què ens ha sorprès més del curtmetratge?

• Per què els animals són tan importants per la Janira?

ALGUNES PROPOSTES PER DESENVOLUPAR A CLASSE:

• A la pel·lícula “Estiu 1993” de Carla Simón, la Frida, protagonista, també té un 
conflicte d’incomunicació amb el món que l’envolta. De forma opcional, si vol-
guéssiu visionar-la, trobareu la pel·lícula a Filmin (3€ lloguer de la pel·lícula per 
24h o subscripció): filmin.es/pelicula/verano-1993. 

Pot ser interessant visionar la pel·lícula i analitzar les protagonistes d’”Estiu 
1993” i “Animal Salvatge”. Quines diferències i similituds hi ha? Com afronten el 
seu entorn? Com resolen cada una d’elles el seu “conflicte”?

• Dossier pedagògic recomanat: “FILMOTECA PER A LES ESCOLES 2020-2021 - 
ESTIU 1993, DE CARLA SIMÓN”. Material didàctic elaborat Per A Bao A Qu, 2020.

RECURSOS RELACIONATS

https://www.filmin.es/pelicula/verano-1993
https://filmoteca.cat/web/sites/default/files/2020-12/Dossier%20Estiu%201993_Filmotecaescoles.pdf
https://filmoteca.cat/web/sites/default/files/2020-12/Dossier%20Estiu%201993_Filmotecaescoles.pdf
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TOTS ELS 
DIES D’ESTIU 
SÓN TRISTOS
(FICCIÓ)

Direcció
Estefania Ortiz

Producció
Alhena Productions

Any
2021

Durada
5’28”

Sinopsi:

L’Adrià és un nen de 12 anys que al costat 
dels seus tres amics de l’escola, el Pol, l’Eric i 
la Carlota, gaudeix del seu últim estiu abans 
de començar l’institut. Cada dia és per ell 
una nova aventura. L’Adrià es passa les tardes 
patinant i jugant però amaga un secret que 
no pot admetre. Ara recorda el seu estiu 
amb una tristesa enorme: ja no tornarà.

TEMES: 

Pubertat, primer amor, importància 
del temps d’oci, fer-se gran.
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ABANS DEL VISIONAT

Cadascú de nosaltres escriurà una petita redacció sobre com concep el seu l’estiu. 
Ens preguntarem: 

• Quines emocions et genera l’estiu? Com t’imagines l’estiu quan et facis 
gran? Quines activitats t’agrada fer? I amb qui t’agrada estar?

• Què té l’estiu de diferent que no tenen altres estacions?

• Per què creus que el títol del curtmetratge es diu “Tots els dies d’estiu 
són tristos”?

DESPRÉS DEL VISIONAT

Analitzarem la peça en grup i pensarem quins temes giren al seu voltant. 
Respondrem en grups reduïts les següents preguntes:

• Què creieu que sent el protagonista a la peça? Creieu que té por al canvi, 
a fer-se gran?

• Com creieu que serà l’estiu del protagonista d’aquí a un any? 
Hauran canviat moltes coses?

• Per què és necessari el temps d’esbarjo i de lleure a les nostres vides? 
Què ens aporta aquest temps?

• Com us imagineu l’últim estiu abans d’arribar a l’institut? 
Quines semblances i diferències hi hauria amb l’estiu que passa l’Adrià? 

ALGUNES PROPOSTES PER DESENVOLUPAR A CLASSE:

• Al curtmetratge “Tots els dies d’estiu són tristos” el protagonista està molt ena-
morat de la Carlota. Podem aprofitar (de manera opcional) per fer l’activitat 
del bingo de l’amor romàntic. Un joc que pretén obrir el debat sobre el mite de 
l’amor romàntic. 

RECURSOS RELACIONATS

https://www.solidaries.org/centre-de-recursos/bingo-de-l-amor-romantic-13408/
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VULL SER
PASTORA
(DOCUMENTAL)

Direcció
Maria Velasco

Producció
–

Any
2021

Durada
10’12”

Sinopsi:

Apropament a la història de la Cati, una 
pastora de 80 anys que cada dia pastura el 
ramat en terres empordaneses. Viu i treballa 
sola, però tot i la duresa del seu ofici afronta 
el seu dia a dia amb energia i felicitat. Una 
història senzilla però conmovedora que ens 
fa reflexionar sobre el valor de la vida.

TEMES: 

Oficis en extinció, ruralitat, dones, 
vellesa, respecte a la naturalesa.
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ABANS DEL VISIONAT

Analitzarem la fotografia i imaginarem qui pot ser la dona que hi apareix.

• Com creieu que és el seu dia a dia? On viu i com? Amb qui? 
      Sempre ha treballat de pastora? S’estima als seus animals?

Opcional: podeu redactar un petit text on us imagineu el dia a dia de la pastora.

Seguidament, visionarem la presentació del film, on la Maria Velasco, la directora 
de “Vull ser pastora”, ens explica qui és i com va néixer el projecte i la pel·lícula. 

DESPRÉS DEL VISIONAT

Analitzarem la peça en grup i cadascú de nosaltres explicarà quins aspectes ha 
endevinat de la vida de la Cati i quins l’han sorprès.

• Quina relació té la Cati amb els animals? Què signifiquen per ella? 
Creus que són com una família?

• Quina diferència hi ha entre la Cati i el seu ramat i una granja gran d’ani-

mals (ramaderia intensiva)?

• Quines diferències trobes entre la vida de la Cati i la nostra? 

• Com seria la teva vida si fossis pastor/a? Creus que és més difícil ser-ho ara 
que fa cinquanta anys? Què canviaria en el teu dia a dia?

ALGUNES PROPOSTES PER DESENVOLUPAR A CLASSE:

https://drive.google.com/file/d/1_Bp9tlw7TgBD2gJ2YLb5AikqXzcPH5mw/view
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Visionarem algunes de les fotografies del projecte documental fotogràfic “La terre 
des paysans” que va fer Raymond Depardon durant més de deu anys a pagesos i 
pastors de la seva zona natal i reflexionarem sobre un parell de fotografies. (Si us in-
teressés el llibre i el projecte podeu adquirir el llibre aquí). També podem investigar 
sobre la vida de Raymond Depardon i la seva professió de documentalista i fotògraf.

Què tenen en comú les fotografies de Depardon amb la Cati, protagonista del curt-
metratge “Vull ser pastora”? Què els fa diferents? Podem fer un exercici d’anàlisi 
fotogràfic. En aquest enllaç en trobareu un exemple: 

https://blocs.xtec.cat/analisidefotografies/2013/12/17/exemple-danalisi-duna-fo-
tografia/

RECURSOS RELACIONATS

https://www.magnumphotos.com/events/event/raymond-depardon-la-terre-des-paysans/
https://www.laie.es/es/libro/la-terre-des-paysans/9782020976312/704914
https://blocs.xtec.cat/analisidefotografies/2013/12/17/exemple-danalisi-duna-fotografia/
https://blocs.xtec.cat/analisidefotografies/2013/12/17/exemple-danalisi-duna-fotografia/
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