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Animanimals: 

PINGÜÍ  

Pensar amb el cinema/curtmetratges 

 Guia didáctica per a treballar: 

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

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

de Creative Commons 
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FORMIGUES 

FITXA TÈCNICA: 

Guió i direcció: Julia Ocker 

Disseny: Julia Ocker, Kiana Naghs-

hineh, Christoph Horch, Paul Cichon 

Director tècnic: Ralf Bohde 

Animàtic: Elena Walf 

Animació: Julia Ocker, Urte Zintler, Ina 

Gabriel 

Producció: Studio Film Bilder, 2018 

 

Curt 

El cambrer del pingüí vol que la festa del pingüí sigui perfecta. 
 
Qüestions sobre el vídeo: 
 
- Per què s’associa els pingüins amb els cambrers? 
- Què fan les persones que assisteixen a la festa? 
- Com sabem els que són homes o dones? 
- Com és el cambrer? 
- Alguna vegada t’ha passat alguna anècdota –no ben bé com aquestes, però sem-
blant en alguna festa? 
- Com acaba? 
 
Sobre pingüins: 
 
Els pingüins 
 
On viuen els pingüins 
 

 
POEMES 
 
Pels més petits 
 
EL POBRE PINGÜÍ (poema infantil) 
 
L'ocell no pot volar 
I mira cap al cel, i es mira a sí mateix, 
Caminant talòs, 
El seu pobre cos 
No es pot pas enlairar. 
Però li encanta nedar, 
Ho fa tan àgil com un peix, 
I a dins de l'aigua sembla que creix, 
Que ningú el pot atrapar, 
I vola valerós, 
Vola veloç, 
Per entre núvols d'escuma de mar. 

https://www.youtube.com/watch?v=5lDpbjn6F10
http://www.xtec.cat/~mconang1/pinguins/descripcio/index.htm
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/on-viuen-els-pinguins/video/6001089/
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Per mitjans i grans 
     

PINGÜÍ 
Pere Quart 
 
Amant de la mullena, 
amb gregarisme rar, 
Com nosaltres emplena 
les ribes de la mar. 
Conserva tanmateix 
el decòrum que ens manca 
i neda com un peix 
amb frac i armilla blanca. 
 
EL PINGÜÍ 
Josep Carner 
 
-Si ma forma i tarannà 
divertiria algun plaga, 
cap ximple no em guanyarà 
a nedar i a capbussar, 
que ja em vénen de nissaga. 
D'ulls rodons i bec gruixut 
sóc, nedant, extraordinari; 
ja sé que, a terra vingut, 
faig posat de saberut 
amb caient d'estrafolari. 
Mai per sentiments roïns 
se les heuen els pingüins; 
cap desplaer no ens trastoca. 
Sabem els antres marins 
i ens basta el cau d'una roca.  
 
Comentari: 
- Explica el sentit general del poema 
- Comenta algun d’aquests versos: 

"cap ximple no em guanyarà / a nedar i a capbussar". 
 "sóc, nedant, extraordinari; " 

- Diries que té una bona autoestima aquest pingüí? 
 
PER SABER-NE MÉS 
 
La cançó dels pingüins Lluís Gili 
 
Més pingüins pels menuts 
 
Sèrie Pingu 
Es pot completar amb episodis que trobareu a you tube: 
Pingu és una sèrie de televisió d'animació stop motion suïssa creada per Otmar Gut-
mann, produïda per The Pygos Group i distribuïda per HiT Entertainment i Hot Ani-
mation. La sèrie mostra una família de pingüins del Pol Sud. El personatge principal 
és el fill, que s'anomena igual que el títol de la sèrie, Pingu. Atenció hi ha 156 episo-
dis, que duren 5:25 minuts aproximadament. És una bona opció per dies de confina-
ment, dies de pluja o dies de grip. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ewtN_fGM4Uo%201:10
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKXN6nw9Z7HuJcT7VTHYTsPMlfCxyN67s
https://ca.wikipedia.org/wiki/S%C3%A8rie_de_televisi%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Stop_motion
https://ca.wikipedia.org/wiki/Su%C3%AFssa
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pol_Sud

