
 

GrupIREF 

 

Animanimals: 

FORMIGUES  

Pensar amb el cinema/curtmetratges 

 Guia didáctica per a treballar: 

Llicència de Creative Commons. Guia didàctica per a treballar: Animanimals: Formigues.  Autora: Irene de 

Puig Olivé. Està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial- SenseObraDerivada 4.0 Interna-

cional de Creative Commons 
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FORMIGUES 

FITXA TÈCNICA: 

Guió i direcció: Julia Ocker  

Disseny: Julia Ocker, Kiana Naghshineh, 

Christoph Horch, Paul Cichon  

Director tècnic: Ralf Bohde  

Animàtic: Anselm Pyta  

Animació: Julia Ocker, Urte Zintler, Ina Ga-

briel, Dirk Reddig Sounddesign,  

Música: Christian Heck,  

Producció: Studio Film Bilder, 2018 

Curt 

Les formigues treballen perfectament juntes mantenint-se al pas i seguint les ordres. Però n’hi ha 
una que ho fa tot diferent.  

 

Què sabem de les formigues? 
Fer una mica de recerca sobre el que sabem de les formigues. Buscarem informació 
que ens expliqui com són, què fan, què mengen... 
 
Qüestions sobre el vídeo: 
- Com és la feina de les formigues? 
- Què passa quan una formiga no segueix la rutina? 
- És possible divertir-se i fer la feina al mateix temps? 
 
 
POEMES 
 
LES FORMIGUES 
Joana Raspall 
 
Topant aquí i allà 
en cada clot de terra, 
caminen les formigues 
de dret cap al seu cau; 
s'encreuen en filera, 
se saluden polides; 
si venen diuen "hola!" 
si van "adéu-siau!" 
lleugeres van fent via, 
les unes carregades 
amb bocinets de coses, 
les altres, sense res. 
 
aquesta que jo miro 
em sembla molt cansada; 
el gra de blat de moro 
que porta, és massa pes! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pCxY70kPDnM
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-qui t'ha manat pobreta, 
ser tan escarrassada?, 
voldria preguntar-li 
si em pogués escoltar. 
 
que traçuda i valenta 
m'ha semblat, la formiga! 
si volgués ser com ella,  
què em caldria portar? 
 
 
LES FORMIGUES 
Àngels Garriga 
 
Les formigues 
trafegueres, 
bellugoses i feineres 
que caminen en fileres, 
arrepleguen 
a l'estiu 
les llavors 
escadusseres 
que han pispat 
de les garberes; 
les traginen 
per dreceres 
i les guarden 
dintre el niu. 
 
 
LES FORMIGUES 
F.Bofill, A.Puig, F.Serrat  
 
Les formigues a l'hivern 
mengen totes llonganissa, 
Les formigues a l'hivern 
mengen ous i pa calent. 
Nyam, nyam, nyam, 
nyam, nyam, nyam! 
Les formigues a l'hivern estan totes amagades, 
les formigues a l'hivern, 
que no els toqui el fred ni el vent 
Nyam, nyam, nyam, 
nyam, nyam, nyam! 
 
Per cada poema 
- Esbrinar el sentit de les paraules que no s’entenen 
- En quines coses coincideixen els tres poemes sobre les formigues: 
- Què fan a l’estiu i què fan a l’hivern? 
 
Reflexió conjunta 
- Quines coses sobre les formigues has après en aquests poemes? 
- Quines coses de les que diuen creus que no són veritat 
- Tria les paraules, versos o frases que més t’hagin agradat i fes un nou poema. 
També el podem confeccionar conjuntament! 
- Quin dels tres poemes t’ha agradat més i per què? 
- Provem de fer un petit poema sobre les formigues? 
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FER UN RELAT BREU 
 
Inventar algun relat que tingui com a protagonista una formiga com ara aquesta. 
Caldrà pensar quin nom li posaríem, on viuria, si era l’hivern o l’estiu, de qui estaria 
acompanyada, què tenia ganes de fer, què li passava, si tenia amics o amigues 
 
CANÇÓ 
 
LES PETITES FORMIGUETES 
Les petites formiguetes a l’estiu, 
quan el blat ja està segat, 
ben lligat i apilotat, 
surten arrengleradetes del seu niu, 
fent xiu, xiu, 
fent xiu, xiu. 
Cap aquí, cap allà, 
van collint les espiguetes, 
cap aquí, cap allà, 
que per tot arreu n’hi ha. 
 
Versió de La Pataquet 
 
Activitats: 
- Interpretar la cançó amb mímica 
- Preparar una petita coreografia tot fent algun pas de dansa 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q4OKU3SNfEg

