
 

GrupIREF 

 

Animanimals: 

LLOP  

Pensar amb el cinema/curtmetratges 

 Guia didáctica per a treballar: 

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

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

de Creative Commons 



 

GrupIREF 

 

LLOP 

FITXA TÈCNICA: 

Guió i direcció: Julia Ocker 

Disseny: Julia Ocker 

Animació: Sveta Yuferova, Ferdinand 

Engländer, Julia Ocker 

Direcció tècnica: Ralf Bohde 

Música: "Llac dels cignes" de Txaikowski 

Música interpretada per: Viaphoniker i 

Orchester der Frankfurter Musikfreunde 

Producció: Studio FILM BILDER, 2015 

Curt 
 

El llop es passeja pel bosc intentant trobar un lloc tranquil per practicar la seva afició 
secreta. Però llavors un espectador es presenta als arbustos. 
 
Qüestions: 
- Quants contes coneixes on surt el llop? 
- Quin paper sol fer el llop en aquests contes o rondalles? 
- Com és el llop del vídeo? 
- Quina afició té? 
- Qui l’espia? 
- Es burla del llop? 
- Aquest llop és com els dels contes que coneixies? 
 
POEMES 
 
Educació infantil 
 
LLOP DE RONDALLA 
Miquel Desclot 
 
S’alimenta de iaies o de nenes 
amb caputxeta i trenes; 
de cabretes o de porquets 
-caçats de poc o freds… 
I és que els autors de contes i rondalles 
li fan passar més gana que a unes estovalles. 
Però si li donessin pinso per dinar 
el llop fóra més bo que el pa 
 
Reflexió: 
- De quin llop parla el poeta? 
- Com és el llop de la Caputxeta? 
- Com és el llop dels tres porquets? 
- Com és el llop de les 7 cabretes? 
- Perquè és dolent el llop? 
- Quan tens gana tens mal humor també? 
- Que vol dir “donar-li pinso”? 
- Tu també penses que si tingués menjar seria més bo que el pa? 

https://www.youtube.com/watch?v=Krey3pHywHw
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Educació primària 
 
LLOPS 
Maria Calafell 
 
“Un llop 
que no sembla 
un llop 
entra a una casa 
toc-toc 
devora l’àvia 
o la fa fora 
de casa, 
de casa seva 
a la pobra àvia”. 
No tinguis por, 
és sols un conte. 
Res d’això passa, 
un conte i prou 
–em repetíeu. 
Però mai, 
mai no us vaig creure. 
I ara les notícies 
em donen la raó. 
 
Rapsode Mireia Calafell  
 
Reflexió: 
- Perquè és un llop que no sembla un llop? 
- La devora o la fa fora? Parlar sobre les versions dels contes. 
- Hi ha contes de por? 
- Hi ha coses que només passen als contes? 
- Quin significat té el final: “I ara les notícies em donen la raó”? 
- Hi ha coses que passen als contes i a la vida? 
- Què deu dir la notícia que li doni la raó?. Es pot redactar una notícia en forma peri-
odística. 
 
DITES POPULARS I FRASES FETES 
 
Esbrinar quin sentit tenen aquestes dites i frases fetes i buscar ocasions en què es 
puguin fer servir. 
 
DITES POPULARS 

El llop muda les dents, però no els pensaments. 
Mal company i llop, ni de lluny ni de prop. 
  

FRASES FETES I LOCUCIONS 

Menjar com un llop 
Tenir una fam de llop  
Ésser (algú) un llop amb pell d'ovella. 
Ésser fosc (o negre) com una gola de llop. 
Ficar-se a la gola del llop. 
Del llop fer-ne pastor 
Haver vist el llop.  
No servir per llop ni per ovella  
Tenir paraules d'ovella i fets de llop.  

https://www.youtube.com/watch?v=U8PcVvKXxv0

